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Volgende StraatReünie H. Wijnmalenstraat
De meeste mensen hebben de vakantie voor dit jaar achter de rug. Wij wel
en we gaan dan ook met plezier van start met het volgende seizoen van de
succesvolle serie StraatReünies. In de wijk Mariëndaal vinden we de H.
Wijnmalenstraat en met een beetje geluk zitten veel (oud)bewoners van
juist die straat aanstaande zondag in het Museum van Zuilen!
Het was moeilijk een leuke foto van de straat ‘van toen’ te vinden, maar de voorzitter
van de Stichting Gemeenschap Zuilen (deze stichting bestaat nog steeds, is zeer actief
met o.a. de dodenherdenking op 4 mei, kindervrijmarkt met Koningsdag in het
Julianapark, intocht van Sinterklaas te Zuilen en de kerstboomverbranding) bood
uitkomst. U ziet hem staan in de straat waarin hij al zijn hele leven woont: M. van
Rooijen van de luxe- was en strijkinrichting die ooit door zijn ouders werd gestart. In
het Museum van Zuilen zijn we trots op de stoomstrijkbout, die ooit door Van Rooijen
sr. werd gebruikt! Natuurlijk hebben we weer een boekje met alle tot nu toe gevonden
historie van de straat en houden we ook weer een kleine lezing: welkom!

Andere Tijden in
Museum van
Zuilen
Wees gerust, we bouwen het
museum niet om. Maar… al
maanden geleden werden we
gebeld door een van de
programmamakers van het
televisieprogramma
Andere
Tijden.
Zij
wilden
een
programma maken waarin de
kwaliteit ‘van toen’ wordt
vergeleken met die van nu. Niet
willekeurig, maar specifiek: de
kwaliteit van Werkspoortreinen
ten opzichte van de Fyra.
De programmamakers hebben
zich breed georiënteerd, met
heel veel uniek beeldmateriaal
en bijzondere interviews.

meegewerkt werd geïnterviewd
net als een van de ‘stewardessen’ die op de TEE werkten.
Een van de andere beroemde
treinen die bij Werkspoor
gebouwd werden was de Trans
Europa Expres, het spoorse
alternatief voor vliegreizen.
Vandaar dat de conductrices
(net als in de luchtvaart)
stewardess werden genoemd.

De 1200 in line-up met de Fyra
De redactie nam ook een kijkje
in het Museum van Zuilen en
vond
de
Werkspoortafel,
waarop we een stukje van de
fabriek hebben nagebouwd, de
moeite van meer aandacht
waard.

G. Hogenberg en N. de Jong in de
Apparatenhal van Werkspoor

De redactie is zelfs met een van
de bekendste door Werkspoor
gebouwde locomotieven op pad
(of schijf je dan ‘op rails’?)
geweest: de 1200. Een van de
locomotieven die van de sloop
gered werden en volgens de
huidige eigenaren tot nu toe
ongeveer zes miljoen kilometers
heeft gereden, en het nog steeds
tot volle tevredenheid doet!
Een van de ingenieurs die aan
de bouw van de 1200 heeft

Gisteren heeft men de tafel
uitgebreid gefilmd en ook als
decor gebruikt voor een gesprek
met een van de weinige vrouwelijke personeelsleden van Werkspoor, mevrouw Van der Kamp.
Het is een beetje een lange
aanloop geworden, maar wat we
eigenlijk willen vertellen is dat
de Werkspoortafel hiervoor dus
extra onder handen genomen is.
We schreven vorige keer al dat
er druk aan gewerkt wordt,
maar we kunnen u nu vertellen
dat hij ‘af’ is.
De daken van de loodsen zijn
klaar, de schoorsteen rookt
echt, er staat een mannetje te
lassen, de metalen delen die in
de openlucht verwerkt worden
(Bouw 8) werden in de menie
gezet, en… we bouwden een
fietsenstalling.

De Fietsenstalling van Werkspoor

Voor de fabrieksdaken hadden
we nog stroken ‘golfplaat’ over.
Die hebben we gebruikt om een
indruk van de fietsenstalling te
geven. Hiervoor werden maar
liefst 104 fietsen aangeschaft,
die natuurlijk wel eerst allemaal
‘even’ geschilderd moesten
worden. Het is weer een
geslaagd plaatje geworden, waar
we dus trots op zijn.
En de redactie van Andere
Tijden dus ook. Ze hebben met
speciale mini-camera’s een en
ander vastgelegd.
Het kan dus niet anders of u

M. van Rooijen ‘toen’
brandt ondertussen van nieuwsgierigheid wanneer de uitzending
zal zijn.
Dat is ondertussen ook bekend,
zondag 22 september wordt het
programma
Andere
Tijden
uitgezonden.

Voor het in de menie zetten van de
brugdelen konden we gelukkig een
beroep doen op ‘de vrouw van de
gepensioneerde meubelmaker’ Hartelijk
dank!

Onze acties op internet

Als u meer van ons wilt zien:
site:
www.museumvanzuilen.nl,
Facebook:
https://www.facebook.com/p
ages/Museum-vanZuilen/224105350991481
en/of Twitter. Ook schrijven
we iedere week een stukje
historie op de site
www.zoiszuilen.nl

