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Druk, drukker, drukst!
De eerste zondag van
maart was de Bessemerlaan aan de beurt
voor de StraatReünie
in het Museum van
Zuilen. Nou, dat hebben we geweten! Wat
een gezellige drukte!
Wat een geweldig feest!
Ondanks het feit dat de
Bessemerlaan veel korter is
dan de voorgaande straten
waren er beduidend meer
bezoekers. De bezoekers
kwamen uit alle delen van
het land. Zaterdags was al

iemand uit Hippolytushoef:
hij ging logeren bij zijn
broer die nog in de Bessemerlaan woont, maar nu
wist hij zeker dat ie op tijd
aanwezig zou zijn! Maar
ook oud-bewoners uit
Weert en Den Haag tekenden – enthousiast – in het
gastenboek. Op de vraag
aan een buitenstaander:
‘En, wat vind je van deze
reünie?’ werd geantwoord:
‘Reünie?, dit is een féést!’
Overigens kunt u voor
foto’s een kijkje nemen in
het webalbum.

Nieuwe recorddrukte tijdens de derde 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.

StraatReünie:
De Lessepsstraat

Ook deze maand kwam heel
veel binnen: verschillende
exemplaren van de Demka
Bode, foto’s, stamkaarten
en persoonsbewijzen uit
de Tweede Wereldoorlog,
maar ook werd ‘eindelijk’
het lang geleden beloofde
borsteltje van de tekenkamer van Werkspoor gebracht. (Na het uitgommen van verkeerde lijnen
werd het gom hiermee
van de tekening geveegd.)

Zuilense Kunstenaar C.
Achterberg een schitterend schaalmodel van de
beroemde mast maken.
Hij is af, als u wilt kunt
een kijkje komen nemen.

De legpenning (in doosje)
die de heer J.J. van der
Heiden kreeg voor zijn 25
jaren trouwe dienst (hij
was directie chauffeur bij
de Demka) werd door mevrouw Mackaaij gebracht.

De Euromast
Nog een andere grote nieuwe aanwinst die we u moeten melden is de uitbreiding op de Werkspoortafel.
Dit jaar bestaat de Euromast 50 jaar. Werkspoor
Utrecht bouwde ‘De Brug’
en
‘Het
Kraaiennest’
Dankzij de prachtige bedrijfsfoto’s die onlangs
aan het museum werden geschonken, kon de

en viel een keer uit. Maar
‘Mies’ heeft ook meegefietst
in de Ronde van Italië en
was zelfs de eerste Nederlander die een etappe won
in deze ronde, ‘en nog wel
een Bergetappe’ vertelde
hij, terecht nog steeds trots
op zijn prestatie. Omdat
het Museum van Zuilen
dit stuk geschiedenis ook
graag levend houdt, hebben
we contact gezocht met de
heer Stolker (Hij wil maar
dat ik hem ‘Mies’ noem,
maar respect is ook wat!).

Op tweede Paasdag, maandag 5 april 2010, gaat de
volgende StraatReünie van
start. Weer van 14.00 tot
17.00 uur. Deze keer in het
bijzonder voor de bewoners van toen en nu van de
De Lessepsstraat (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 De Lessepsstraat betrekking hebben.
We zijn benieuwd of dit
een nieuw record op gaat
leveren! Dus… komt allen!

Een nieuw huzarenstukje
van C. Achterberg

Michel Stolker en
de Ronde van Italië
Enige maanden geleden
werd contact gezocht met
de heer M. Stolker. Iedere
Zuilenees kent hem wel!
Hij is de enige Zuilenees
die ooit mee reed in de Tour
de France. Hij werd een
keer 33ste, een keer 44ste

Daarom is het Museum
buitengewoon vereerd
met zijn bijdrage aan de
collectie: onder andere
zijn sjerp en vele andere memorabilia van zijn
wielrennersverleden!

Wie kent nog de kolenhandel van
Olij?

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!

