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Zuilense Nieuwsbode nr 25
U leest op dit moment de vijfentwintigste uitgave
van de Zuilense Nieuwsbode. En dat allemaal
door uw enthousiaste reacties.
Voordat we verder gaan: de datum van de StraatReünie
voor de Nicolaas Sopingiusstraat is gewijzigd naar 18
december 2011.
De StraatReünie voor de Luit Blomstraat zal nog lang in
het geheugen van een aantal bezoekers blijven hangen!
Wat was het gezellig! De eerste bezoekster stapte al om
13:50 uur naar binnen en diezelfde mevrouw ging er om
17:10 weer uit. Bijzondere gast was deze keer de heer Luit
Blom, kleinzoon van de naamgever.
Kleinzoon Luit Blom tijdens StraatReünie Luit Blomstraat

Kacheltje met
een hoge
aaibaarheidsfactor
Al vele jaren geleden beloofde
mevrouw Gottlieb-Huijsen haar
bij Werkspoor gemaakte potkacheltje ter aanvulling van de
collectie van het Museum van
Zuilen. Zij kon er nog geen
afstand van doen. Enige weken
geleden is zij overleden en haar
broer bracht het (met bloedend
hart) voor de collectie.
Toegegeven: voor de collectie
was al eens een potkacheltje
geschonken, maar deze is door
zijn geringe omvang wel
bijzonder fraai om te zien.

Prachtige potkachel, in de
Tweede Wereldoorlog bij
Werkspoor gemaakt, om de
ergste kou te kunnen
verdrijven.

Niets te melden
Dat wil zeggen: we hebben niets
nieuws te melden. We kregen
natuurlijk weer nieuwe aanwinsten voor de collectie. Maar
we durven het wel aan om het

bovenstaande kopje te gebruiken. Het is namelijk niets
nieuws! We krijgen toch iedere
dag nieuwe dingen! Foto‟s,
verhalen, en „dingen‟ die met
Zuilen te maken hebben!

Bijzondere aanwinst: eindelijk
een foto van de drukte bij het
verlaten van de Werkspoorfabriek.
De StraatReünie van de Luit
Blomstraat was niet alleen
maar „gezellig‟! Bij binnenkomst werden we door
mevrouw Meijer-Koning al
direct
verrast
met
een
geweldige foto. Haar vader, de
heer J.C. Koning, Luit Blomstraat 46, was Bs op de
Afdeling Houtbewerking bij
Werkspoor. Hij is de man in
lichte regenjas die ver voorbij
de streep staat met zijn
voorwiel. Toen zijn dochter
aan hem vroeg waarom hij niet
zoals het hoort achter de
streep bleef, zei hij: „ik
verlangde zo naar mijn gezin‟.
De foto geeft een goede indruk
van de grote drukte tijdens het
uitgaan van de fabriek. Op de
hoek Julianaparklaan en de
Amsterdamsestraatweg staat
een verkeersagent het verkeer
te regelen. Daarvan is rechts
de linkermouw nog net
zichtbaar.

St.-Winfridusstraat
De volgende StraatReünie is
voor de huidige en voormalige
bewoners
van
de
St.Win(l)fridusstraat. Op onze
vraag
naar
„uw
mooiste
herinnering‟ aan de straat
reageerde de heer A.F. van
Lexmond. Hij heeft maar liefst
vier prachtige verhalen op
papier gezet. Over juffrouw Van
Geelen,
het
paard
van
groenteman Saveur, (nee, nee,
geen grapjes over maken:
juffrouw Van Geelen was níét
het
paard
van
Saveur!),
kolenboer
Limburgia
en
Meeuwsen, de fietsenmaker op
de hoek met de Edisonstraat.
Alle vier de verhalen hier voorschotelen doen we niet, ze staan
in het boekje dat we maakten
over de St.-Winfridusstraat.
Toch wil ik het volgende
verhaal dat Van Lexmond
schreef u niet onthouden:
„Bij ons in de familie vertelde
men het volgende verhaal
waarbij de heer Meeuwsen in
het middelpunt stond.
“Neem een leeg conservenblik
en ga even naar Meeuwsen.
Laat hij het vullen met
fietsenlak”, zei mijn vader. Ik
dus naar Meeuwsen. “Mijn
vader heeft gezegd dat u het
blik moet vol doen met
fietsenlak”. Meeuwsen ging
naar een grote container,
opende de kraan en liet het blik
vollopen met zwarte fietsenlak.
Hij zette het blik op de
toonbank. Ik pakte het blik en
zei: “m‟n vader heeft gezegd dat
hij morgen komt betalen”.
Meeuwsen greep het blik uit
mijn hand en zei, “je vader kan
de kolere krijgen”. Hij goot de

fietsenlak terug in het grote vat
en gaf het lege blik weer terug.
Ik keek in het blik en zei: “mijn
vader heeft gelijk, er blijft nog
genoeg in zitten om een fiets te
lakken!” ‟
We hopen dat dit verhaal u
stimuleert om ook uw leukste,
mooiste, enz., verhaal aan ons
te schrijven. Zo krijgen we een
mooi beeld van de manier van
leven „van toen‟.

A.F. van Lexmond, met zijn
vader en jongere broertje.

6 november 2011 is de
volgende StraatReünie
in het Museum van
Zuilen
voor
de
(oud)bewoners van de
St.-Win(l)fridusstraat
die ‘alles’ over hun
straat willen weten.
Van 14 tot 15 uur heten
we u welkom met een
drankje, om 15 uur een
kleine lezing en om
15.30
uur
een
rondleiding langs de
meest
markante
stukken in het
Museum van Zuilen
A’damsestraatweg 569
Utrecht-Zuilen.

