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De Amsterdamsestraatweg 
U heeft al vaker een thema-uitgave van de Zuilense Nieuwsbode ontvangen. Deze 
keer heb ik gekozen voor een paar stukjes herinnering van winkels aan de 
Amsterdamsestraatweg. 
En waar kan ik dan beter beginnen dan de eerste winkels op Zuilens grondgebied (vanaf Utrecht 
bezien). Het waren twee winkels die gebouwd zijn door aannemer Avezaat van de Marnixlaan. 
Die gaat u nog wel een paar keer tegenkomen op deze pagina! De grens Utrecht-Zuilen gaf voor 
de nodige vergunningen van de bouw zoveel moeilijkheden, dat op de begane grond, waar de 
grens liep, een poortje werd bedacht, daarmee werden de problemen opgelost. Het poortje is op 
deze foto nog herkenbaar aanwezig, rechts. De eerste winkeliers waren slagerij A.J. Rijksen en 
Motorhandel F. van den Hout. (Nou vooruit, ik ben hier nou toch: de laatste winkel op Utrechts 
grondgebied was de banketbakkerij Van Eijk. En dáár stond de alom bekende klok ‘van Evora’) De eerste twee Zuilense ondernemers na Utrecht. 
 

Winkelen aan de 
Amsterdamsestraatweg 
Het wordt geen wandeling langs 
álle winkels aan de ASW, 
daarvoor leent deze nieuwsbrief 
zich niet. Soms sla ik een stuk 
over. Waar ik niet aan voorbij kan 
is hét warenhuis van Zuilen: 
Evora. In dit pand kwam later – 
en tot nu toe – een filiaal van het 
Kruidvat. 
 

 
Ooit begon E. van Rossum met 
tabaksverkoop. Het groeide uit tot 
het warenhuis van Zuilen: Evora. 
 

De bijna-buurman is de winkel 
die al heel lang de fietsen aan de 
man brengt, het Banierhuis. Ooit 
begon de heer Den Hertog met 
het maken van Banierfietsen en 
later vestigde hij zich in het pand 
waar de winkel nu nog zit. Men 
verkocht de Banier-fietsen in ‘Het 
Banierhuis’. 
 

 

‘Betaal het in zes keer, bij het 
Banierhuis kost ’t geen cent méér’. 
 

Nu sla ik een heel groot stuk over 
en kom op de hoek van de ASW 
bij de Sweder van Zuylenweg. 
Ook dat pand werd gebouwd door 
Avezaat. Hier komen we bij De 
Gruyter. Een zeer bekende 
grootgrutter die vrijwel alleen 
eigen merk producten verkocht 
(en in de knel kwam toen 
merkproducten d.m.v. landelijke 
tv-reclames onder de aandacht 

werden gebracht). 
 

 

De winkel van ‘Het snoepje van de 
week’, op de hoek bij de Sweder van 
Zuylenweg. 
 

Als ik oversteek kom ik alweer bij 
een pand van Avezaat, en ik kan 
er niet onderuit ook deze aan u 
voor te stellen: de winkel van C. 
Jamin. 
 

 

C. Jamin, waar de dames Grim de 
winkel beheerden, ook het ijsloket op 
warme dagen aan de zijkant. 
 

Dan sla ik weer een stukje over en 
kom op de plek waar (nu nog) het 
Museum van Zuilen zit. Hier 
begon in 1934 de heer Van Kuijk. 
Hij werd al snel opgevolgd door 
Theo van Eijndthoven. Nadat hij 
de winkel verliet kwam ik hier 
met mijn winkel en bijna 10 jaar 
geleden ging het museum open. 
 

 

Etalage van Theo van Eijndthoven. 
 

We zijn aan het winkelen, dus we 
slaan de St.-Ludgeruskerk over 
en komen op de hoek St.-
Ludgerusstraat bij de winkel van 

Röben, waar kleding en 
huishoudtextiel werd verkocht. 
 

 

De winkel van Röben, voordat hier 
de Hubo kwam, en waar dus 
binnenkort Tim’s dierenwinkel van 
start gaat. 
 

In de huidige bakkerij Steentjes 
begon de heer Gerritsen met zijn 
‘Speciaal banketbakkerij’. Op de 
hoek bij de Voltastraat was 
Slagerij van Adr. Kok tegenover 
de kruidenier Zetstra. 
 

 

Interieur van slagerij Kok, kort na de 
opening. 
 

Om op tijd terug te zijn steken we 
over en kijken even naar het pand 
op de hoek van de Muyskenweg 
waar de Coöperatie ‘Oostenburg 
van start ging. 
 

 

De achterkant van het pand op de 
hoek Amsterdamsestraatweg en de 
Muyskenweg, met de schoorsteen 
van de bakkerij. 
 

Minder bekend misschien, maar 
aan deze kant van de ASW is ooit 
Van Tricht begonnen. (Later 
verhuisd naar de overkant). 

Woningtextiel werd hier aan de 
vrouw gebracht. 
Vervolgens kwam melkhandel 
Stoet in dit pand. 
 

 

De eerste winkel van Van Tricht 
werd ‘Magazijn De Zon’ genoemd.  
 

Tot slot de drogisterij van de heer 
Ooijevaar, later ‘De Kamil’ en 
binnenkort… woningen. 
 

 

J.H. Ooijevaar achter de toonbank 
van zijn winkel. 
 

Nieuwe aanwinst 
Al een tijd naar op zoek, maar 
eindelijk kwam mevrouw V. 
binnen met haar uniform van het 
Leger des Heils! 
 

 
Mevrouw Verpoorte -Bingham 
met het uniform.  
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Het Museum van Zuilen gaat verhuizen! 
Het Museum van Zuilen groeide de afgelopen jaren ‘gewoon’ door! En dus werd uitgekeken naar een grotere locatie. De 
Werkspoorfabriek (voorheen de ‘Nieuwe Plaatwerkerij’ van Werkspoor) blijkt een uitstekende plek, en wie weet groeien we 
vandaaruit nog verder door en worden we een ‘Industrie-museum Zuilen’. De wíl is er, de kennis ook en de collectie groeit nog 
dagelijks. 
Voor het realiseren van een duurzaam museum heeft het Museum van Zuilen nog steeds een groot aantal 
donateurs nodig. Natuurlijk zijn we bijzonder trots op het grote aantal donateurs (meer dan 220) dat zich 
inmiddels al heeft opgegeven (we zijn inmiddels de € 10.000 al gepasseerd!) Toch moet het méér worden. 
Help ons alstublieft. U kent vast wel iemand die óók uit Zuilen komt (familie?), of óók trots is op Zuilen 
vanwege die rijke geschiedenis (collega?), of iemand van wie u weet dat hij of zij een mooier, groter, beter 
Museum van Zuilen kan of wil steunen (vriend/in?)! 
 

Donateur S, M, L en XL 

Er zijn verschillende mogelijkheden: 
 

Donateur S: De ‘Donateur S’ betaalt tot € 25 per jaar en geeft zo aan het Museum van Zuilen een 
warm hart toe te dragen. 

 
Donateur M:  De ‘Donateur M’ betaalt € 50 euro per jaar en krijgt een ‘Kalender van Zuilen’, met 

fraaie foto’s van ‘Zuilen, toen Zuilen nog Zuilen was’. 
 
Donateur L:  Doneert u jaarlijks een bedrag van € 100? Gefeliciteerd! U bent lid van ‘De Club 

van 100’. Natuurlijk krijgt u ook de ‘Kalender van Zuilen’, maar… u heeft een 
vierkante meter van het Museum van Zuilen geadopteerd en als dank plaatsen we 
uw naam op de plattegrond van het museum die op een mooie plaats in het nieuwe 
Museum van Zuilen komt te hangen. 

 
Donateur XL:  De ‘Donateur XL’ schenkt het Museum van Zuilen een maandelijkse bijdrage van 

minimaal 10 euro en krijgt naast de vermelding op de plattegrond met de adoptie-
donateurs per vierkante meter en de kalender ook jaarlijks een uitnodiging voor 
een donateursdag. 
Dan is in het Museum van Zuilen een lezing over een Zuilens onderwerp, uitleg 
over de Werkspoortafel en na afloop een boekje over het thema van de lezing. 
 
Het formulier waarmee u zich kunt aanmelden als donateur vindt u met de 
volgende link. http://www.museumvanzuilen.nl/museum/help-het-museum-van-
zuilen/ 
 
Mocht een en ander niet lukken, een mailtje naar info@museumvanzuilen.nl 
werkt ook, dan schrijven we u graag in 
 

 

Een eenmalige gift is ook welkom 
 

Niet iedereen wil donateur worden. De jaarlijkse of maandelijkse verplichting schrikt soms af. Dan is het goed 
te weten dat we ook heel blij worden van uw (eenmalige) gift. Wil u dan zo vriendelijk zijn bij uw overschrijven 
aan te geven dat het om een eenmalige GIFT gaat? Dank u wel! 
 

Het rekeningnummer van de 
Stichting Museum van Zuilen is 

 
NL84 INGB 0004 2830 95 
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