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StraatReünie lijkt blijvertje:ook
Amsterdamsestraatweg groot succes
Ondanks de kou, gladheid, koopzondag en
nog enkele andere redenen om niet te gaan,
kwamen
weer
veel
mensen
7
februari
naar het Museum van
Zuilen voor de StraatReünie van de Amsterdamsestraatweg.
Weer was het druk en gezellig. De presentatie was

misschien aan de lange
kant (maar ja, de Straatweg is ook erg lang!). Door
de drukte bleek de presentatie niet voor iedereen
even makkelijk te volgen.
Daarin is verbetering gebracht. Bij de volgende
presentatie staat een beamer ter beschikking, dus
is op een groot scherm het
zicht voor iedereen beter.

Ook gezellige drukte tijdens de tweede StraatReünie.

Nieuwe aanwinsten

Even bijpraten

Onder deze kop willen we u op de hoogte houden
van enkele nieuwe aanwinsten die het Museum
van Zuilen de afgelopen periode kreeg.

Nieuwe taak voor
C. Achterberg
In de aanloop naar de ko-

mende
gemeenteraadsverkiezingen heeft de houten
Cees Achterberg in de etalage
van het Museum van Zuilen
ook ander werk gekregen.

Een deel van de 855 Werkspoorfoto’s
Het is deze keer een bonte verzameling van allerlei memorabilia, met
als enige (maar dus belangrijkste)
overeenkomst, dat zij iets met
Zuilen te maken hebben.
Van tandarts J.P. Boelens
een ‘kiezentrekker’ en ander speciaal gereedschap.
Van Zuster van Leeuwen
een paar zuignaphaakjes
‘daaraan hingen bij het bureau peuterhulp van het
Wit-Gele-Kruis de spenen’.
Werkspoor
Ook een Werkspoor Courant, die nog niet in de collectie zat, werd gebracht.

Van de afdeling Bruggenbouw van Werkspoor
kreeg het museum 855(!)
bedrijfsfoto’s.
En
van
een dochter van een oudWerkspoorder de legpenning die haar vader kreeg
bij zijn 25-jarig jubileum.
De heer Osinga bracht kort
voor het ter perse gaan van
dit nummer maar liefst 250
schoolfoto’s van de school
waarop zijn vader les gaf. Inclusief namen en jaartallen!
Alle mensen die aan deze
uitbreiding van de museumcollectie hebben bijgedragen: heel hartelijk dank!

Hij stond al maanden aan de
tabaksnijder. Dus, hoog tijd
om hem een andere functie
te geven. Sinds 17 februari is
‘onze’ Cees druk met het opplakken van politieke affiches
van de SDAP (nu PvdA), KVP
(nu CDA) en VVD. De affiches worden op een houten
paneel geplakt. Zo dankt het
bestuur de politieke partijen
waaraan het museum veel te
danken heeft. Natuurlijk ontbreken hieraan de affiches
van de CHU en AR. Als u ze
nog eens tegenkomt: we zetten Cees graag aan het werk.
Even geduld aub
Maar alles op zijn tijd: Cees
is nu druk voor het museum, hij maakt een schaalmodel van de Euromast,
waarvan het restaurant door
Werkspoor gemaakt werd.
Die krijgt straks een plaats op
de treintafel van Werkspoor.

Tentoonstelling
B&W-plein in het
Utrechtse stadhuis
Begin dit jaar kreeg het Museum van Zuilen een uitnodiging voor een ‘permanente’
tentoonstelling in het stadhuis

van Utrecht. Op de tweede
verdieping staat een grote
kast waarin een aantal musea uit Utrecht zich mogen
presenteren. De tentoonstelling is niet vrij toegankelijk.
Dus plaatsen we hierbij een
foto van het Zuilense deel.

Volgende straatreunie: Bessemerlaan
Zondag 7 maart 2010 gaat
de volgende StraatReünie
van start. Weer van 14.00 tot
17.00 uur. Dit keer voor de
bewoners van toen en nu van
de Bessemerlaan (en ieder
ander die geïnteresseerd is).
Er ligt uitgebreide informatie
ter inzage, zoals een lijst van
de bewoners anno 1937, en
krantenknipsels die op de Bessemerlaan betrekking hebben.

Hang de poster op
Op onze website www.
museumvanzuilen.nl
kunt u een exemplaar
van de eerstvolgende Reünieposter downloaden.
Print hem uit en hang
hem op! Hoort zegt het
voort!

