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StraatReünie Herman Modedstraat

Zomaar, daar is het begin van een nieuw jaar (nog de beste wensen als we dat
niet al eerder deden) en we gaan meteen weer van start met onze volgende – de
63ste! – StraatReünie! De Herman Modedstraat, een mooie, rustige straat, dus
we verwachten ook dit keer weer mooie en rustige mensen. Het boekje ligt al
klaar! Hier een klein stukje tekst, met bijbehorende foto zoals dat geplaatst
werd in het Utrechts Nieuwsblad van 24 september 1953:
‘Dit is mejuffrouw J a n e v. d. B o o g a a r t, uit de Herman Modedstraat 21 te Utrecht.
Zij is de enige persoon uit Utrecht, die met de Christchurchrace meegaat. De
Christchurchrace is – gelijk bekend – de grote luchtvaartrace van Londen naar Nieuw
Zeeland in October a.s. Haar verloofde werkt in Wellington in Nieuw Zeeland, waar zij
zich bij hem zal voegen. Zij gaat eerst in de huishouding werken, om de taal goed te leren
beheersen. In Utrecht was zij verkoopster. Op de foto ziet men haar bezig aan haar
kledinguitzet. Zij vervaardigt juist een tennispakje.’

Donateurs
Eerst maar even onze jaarlijkse
huishoudelijke mededeling: uw
Zuilense Nieuwsbode is gratis
en dat blijft zo! Maar... we zijn
weer een jaar verder en vestigen
dan altijd even de aandacht op
de mogelijkheid donateur te
worden van het Museum van
Zuilen. Wij kunnen niet zonder
u!
Mocht u al donateur zijn, maar
uw bijdrage nog niet heeft
overgeschreven, bij deze de
herinnering. (het is rekening
NL84 INGB 0004 2830 95,
t.n.v. de Stichting Museum van
Zuilen). Mocht u daarentegen
volkomen onbekend zijn met de
mogelijkheid om donateur te
worden (we zijn al blij met 10
euro per jaar, maar ‘per maand’
mag natuurlijk ook), bij deze
bevelen wij het Museum van
Zuilen van harte aan in uw
Goededoelenlijstje!

deze keer zat er wel veel ‘te
lachen’ bij. We kregen nogal
een uitbreiding van de collectie
van de Zuilense clown ‘Tuffie’!

Tuffie treedt niet meer op en heeft
een groot deel van zijn attributen
geschonken aan het Museum van
Zuilen. Wat een prachtige
uitbreiding: twee podiumkisten
en een koffer vol met allerlei
spullen die zijn optredens zo
succesvol maakten! Heel hartelijk
dank Clown Tuffie!

Reünie kantoorpersoneel Demka

Simsalabim... een wasmachine
waar je prachtige geheel witte
handschoenen in doet, en
vervolgens totaal verknipte
exemplaren voor terugkrijgt...

De Demka-Reünie was een
succes, voor ons, maar ook voor
de vele bezoekers. Voor ons
aanleiding
om
voor
het
kantoorpersoneel een aparte
Reünie te organiseren: 16 maart
2016, ook van 14 tot 17 uur en
natuurlijk ook weer in het
Museum van Zuilen. (u mag dit
bericht gerust doorsturen naar
Demka-relaties, dank u wel)

Nieuwe aanwinsten

Zoeken naar bekende collegae tijdens
de Demka-Reünie

Regeren is
vooruitzien

Heel veel goochelmateriaal,van
clown Tuffie, tot en met het bordje
waarop de aanvangstijden worden
aangegeven!

Zo, genoeg gelachen, we gaan
weer seriues aan de gang. Maar

Abacadabra! Zo heb ik een wit en
een zwart doekje in deze zak
gestopt, maar na even schudden
komen zij er gespikkeld weer uit...
Twee van deze podiumkoffers, met
allerhande materiaal waarmee de
jeugd van Zuilen, en vér
daarbuiten, werd vermaakt.

Nou ja, een beetje minder kan ook
wel, maar... gezien het feit dat u
deze tekst leest, ‘pakt’ de kop wel,
en dat was de bedoeling. Op dit
moment zitten we nog volop in de
Demka-tentoonstelling. Tot en
met april gaan we er mee door.
Maar dan staat de volgende
tentoonstelling al weer op stapel:
Verenigingen in Zuilen. En
daarvoor dient deze kop: we doen
nu al een beroep op u. We zijn op
zoek naar oude kleding van het

verenigingsleven
in
Zuilen.
Shirtjes van Elinkwijk, HMS,
SMS, Sport Vereent, Sportief, alle
mogelijke verenigingen die Zuilen
rijk was. Graag zo oud mogelijk!
We noemen hier een paar
verenigingen, maar er waren er
natuurlijk véél meer. Wandelclubs, padvinders en verkenners,
we zijn ook nog op zoek naar een
oud uniform van het Zuilens
Fanfare Corps, enz.
Help ons alstublieft. Ook foto’s en
allerhande attributen die met
Zuilense verenigingen te maken
hebben zijn natuurlijk welkom.

Voor de oplettende
lezers onder u

Een béétje oplettende lezer heeft
het natuurlijk allang gezien. De
datum van verzenden bestaat uit
twee opvolgende dagen. De reden
is er een voor ons om trots op te
zijn: ons account staat maximaal
1000 verzonden mailtjes per dag
toe, en we hebben sinds vorige
maand méér dan 1000 abonnee’s,
dus…
moeten
de
laatst
bijgekomen lezers een dag langer
wachten op deze Zuilense
Nieuwsbode. Laat dit geen reden
zijn om u niet in te schrijven, al
moeten we een hele week
uittrekken voor de verzending,
we doen het graag!

Tot slot

Onlangs kregen we van Frans
Ritzer van Scouting Zuilen een
verzoek om hulp: in 2016 bestaat
Scouting Zuilen 70 jaar en men
wil graag een grote reünie
organiseren. Bij deze: was u ooit
lid van de Scouting Zuilen (of de
verkenners natuurlijk) geef u op:
fransritzer@hetnet.nl en/of zegt
het voort!

