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Mondaccordeonvereniging ‘Ons Genoegen’
Zoals beloofd houden we, met steun van het Elise Mathildefonds en de
Van Baarenstichting, tijdens de tentoonstelling Verenigingen uit Zuilen
een aantal ClubReünies van clubs/verenigingen uit Zuilen die niet meer
bestaan. We maken ons op voor de vijfde ClubReünie: op donderdag 20
april a.s, van 14-17 uur, in het Museum van Zuilen, gaat de deur extra wijd
open voor de oudleden van Mondaccordeonvereniging ‘Ons Genoegen’
Deze keer moet ik wel nadrukkelijk erbij schrijven: de ‘Zuilense’, want in Utrecht
bestond een gelijknamige Mondaccordeonvereniging. Wie in Zuilen ‘Ons Genoegen’
zei, wist meteen dat het ging om de vereniging van ‘opa Bosveldt’, die de jeugd van
Zuilen naar grote hoogten stuwde wat betreft het spelen op de mondaccordeon. Niet
alleen met optredens in o.a. het Pastoor Schiltehuis, maar door het hele land. Met een
toevoeging van het spelen van toneelstukjes werd het optreden geleidelijk aan een
complete show. Het kan niet anders of de oudleden moeten wel met veel genoegen
terugkijken op deze mooie tijd!

Nieuwe aanwinsten

We vallen deze maand met de deur
in huis, eerst maar eens de nieuwe
aanwinsten aan u doorgeven. Het is
teveel voor slechts één A-4tje, maar
we doen een greep uit het geheel.
Naast verhalen kregen we bijv. twee
foto’s van volleyballers bij de r.k.
gymnastiekvereniging ‘Sportief’.
Dat borduurde nog enigszins voort
op de ClubReünie van die
gymnastiekvereniging.
11 maart bracht iets bijzonders. De
heer Zuetenhorst wandelde naar
binnen met een jubileumfoto in
lijst, waarop zijn vader werd
afgebeeld.
Die
werkte
bij
Werkspoor en daar was het vele
jaren gebruik dat een jubilaris werd
verrast met een tekening van de
werkplek, met daarop ook alle
collega’s waarvan de hoofden als
een fotootje werden opgeplakt. We
hebben er inmiddels wel zo’n 20
verschillende van, maar dit was de
tweede originele!

De beloning voor 25 jaar trouwe dienst
van de heer L. Zuetenhorst kwam tot
uiting in deze tekening. V.l.n.r. ?, Van
Galen, Van Riet, Bs. Bosch, L.
Zuetenhorst, ?, ?, ?.

Bij zijn 50-jarig jubileum kreeg de
heer Zuetenhorst een prachtige
oorkonde, getekend door de zusters
van het St.-Catharinadal. Ook die
kregen we voor de collectie!
We hadden het net al even over
voortborduren, er werd nog meer
voortgeborduurd: de heer Zitman
kwam met een wasbord. We
dachten even dat het een beuntje
was dat bij Werkspoor gemaakt
werd, maar neen, dit was een van
de ‘muziekinstrumenten’ waarop

zijn moeder speelde bij het Utrechts
Huisvrouwen (Show) Orkest. We
kunnen zo langzamerhand weer een
compleet huisvrouwenorkest voorzien van instrumenten. Leuk!

Leden van mondaccordeonvereniging ‘Ons Genoegen’

clubblaadjes
van
gymnastiekvereniging ‘Sport Vereent’; enz. We
zijn nog druk doende om een en ander
te catalogiseren, dus u hoort/leest
ongetwijfeld nog meer over deze grote
inbreng!

Lolbroeken’ genaamd. En... het zal u
niet verbazen, van die vereniging
kregen we mutsen en een aantal
prachtige onderscheidingen! Ook
daar zijn we blij mee!

Nieuwe (ouwe) put

Het was vroeger gebruik dat
putdeksels van een jaartal waren
voorzien en vaak ook van de naam
van de gemeente waartoe deze put
behoorde. Ook Zuilen deed hieraan
mee, maar de meeste putten zijn
inmiddels vervangen door naamloze
exemplaren.
Gelukkig was een medewerker van de
gemeente zo alert om niet alle te
vervangen putten weg te gooien, hij
liet er een plaatsen voor de ingang
van het Museum van Zuilen. Zijn we
blij mee!
Wie wat bewaard die heeft wat!
Mevrouw Zitman van het UHO
bewaarde het wasbord en haar zoon
bracht het voor de collectie!

Bij werkspoor werkten veel mensen.
Op het hoogtepunt van de fabriek
waren dat er meer dan 5000, en
daarnaast werkten ook nog eens
meer dan 2000 man ‘op locatie’
over de hele wereld.
Dan is een goede personeelchef van
belang. De heer J. Dirks had als
zodanig meer dan 50 jaar de
touwtjes in handen op de afdeling
personeelszaken van Werkspoor.
Ook zijn zoon P. Dirks werkte als
‘Ambassadeur’, voor Werkspoor.
Zíjn zoon bracht een grote doos vol
herinneringen die zijn vader en
grootvader in de loop der jaren
bewaarden.
Van alles wat: een met stro gevulde
speelpop waarvoor mevrouw Dirks
een
‘Elinkwijk-tenue’
breidde,
compleet met echt lederen ‘voetbalschoenen’; kalenderbladen van de
Werkspoorkalender (eindelijk!); de
zilveren inktpot met inscriptie, die
de heer J. Dirks in 1923 kreeg bij
zijn
25-jarig
jubileum
bij
Werkspoor, veel kranten, waaronder de extra-editie van het
Zuilens Nieuwsblad t.g.v. de
Watersnoodramp in 1953; ‘eigen’
voedselbonnen van Werkspoor uit
de
Tweede
Wereldoorlog;

Een paar weken werk, maar wát een
aanwinsten bracht de heer Dirks jr. Tot en
met het wetboek uit de bibliotheek van
Werkspoor dat zijn grootvader hanteerde
in zijn functie als personeelchef van meer
dan 5000 werknemers/sters

De tentoornstelling over verenigingen
uit Zuilen bracht ook de heer H. van
Essen op de been. Na zijn bezoek
kwam hij enige tijd later terug. Hij
bracht uit de tijd dat hij lid was van
voetbalvereniging Houdt Moedig
Stand (H.M.S.) een paar shirts
(waarvan één nog als nieuw.).

Het Museum van Zuilen treedt steeds meer
naar buiten...

Tentoonstelling van
Werkspoor ‘Beuntjes’

H. van Essen met de spullen waarmee hij
ons blij maakte

Hij vertelde dat bij H.M.S. ook een
carnavalsvereniging actief was, ‘De

In het Paasweekeinde is in de
Werkspoorkathedraal een bijzondere
tentoonstelling van dingen die bij
Werkspoor werden gemaakt voor
eigen
gebruik,
door
veel
Werkspoorder ‘beuntjes’ genoemd.
Het Museum van Zuilen kreeg een
oproep om materiaal voor deze
tentoonstelling aan te leveren, en
daaraan gaven we graag gehoor. Meer
dan leuk. Gaat dat zien!

