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Museum van Zuilen 
medio 2009 een feit! 

Na vele jaren promotie van alles wat met de voormalige 
Gemeente Zuilen te maken heeft, collectioneren, catalogiseren 
en onderhandelen, heeft het Utrechtse gemeentebestuur deze 
week besloten het Museum van Zuilen te steunen. Een nieuwe 
mijlpaal in de oude Zuilense geschiedenis. 

 
Dankzij de enthousiaste medewerking van zeer 
veel betrokken (voormalige) Zuilense inwoners 
is de collectie zo gegroeid dat een permanente 
plek om al dit moois aan een groot publiek te 
kunnen tonen nodig bleek. Duizenden 
artikelen werden al gebracht en daar komen 
vrijwel iedere dag nog nieuwe kostbaarheden bij. 
 

JONGENSDROOM 
KOMT TOT LEVEN. 

Nou ja, ‘jongensdroom’, het 
is meer een ‘mannendroom’ 
geworden, maar dat maakt 
het plezier er niet minder om. 
Ruim 25 jaar geleden begon 
ik met het verzamelen van 
‘alles wat met de 
geschiedenis van de 
voormalige gemeente Zuilen 
te maken heeft. Wat begon 
met het verzamelen van 
ansichtkaarten van de 
Amsterdamsestraatweg, 
groeide uit met foto’s, 
documenten en artikelen tot 
een bijzondere collectie die 
door veel oude – en nieuwe! 
– bewoners van de huidige 
wijk Zuilen (en ver 
daarbuiten) gewaardeerd 
wordt. 
Deze week heeft het 
gemeentebestuur van 
Utrecht haar steun 
toegezegd om het Museum 
van Zuilen de komende vijf 
jaar te garanderen. 
Het Museum van Zuilen 
komt in het pand waar de 
collectie al deze jaren werd 
verzameld: in de winkel waar 
32 jaar geleden 

Uurwerkboetiek Wim & Toos 
begon: Amsterdamsestraatweg 
569. 

 

WIJKWETHOUDER 
MEVROUW A.C. DEN 

BESTEN MAAKT 
MUSEUM VAN 

ZUILEN MOGELIJK. 
Het is aan de inzet van de 
Wijkwethouder te danken dat 
het Museum van Zuilen een 
kans krijgt. Zij heeft zich 
verdiept in de mogelijkheden en 
vond gemeentelijke onder-
steuning gerechtvaardigd. Het 
doet ons plezier te weten dat 
zij het ook leuk vindt het 
Museum van Zuilen te komen 
openen. 
 
 

Naar aanleiding van de 
Open-Monumentendag 
2007 was het Museum 

van Zuilen al een week 
lang te bewonderen. 
Bijna 1000 mensen hebben van 
deze gelegenheid gebruik 
gemaakt. Velen van hen hebben 
in het gastenboek hun 
waardering niet onder stoelen of 
banken geschoven. 
 

Namens het bestuur 
van de Stichting 
Museum van Zuilen 
dank ik iedereen die 
tot nu toe een bijdrage 
aan het museum 
bracht. 

Wim van Scharenburg. 
NOG VEEL WERK TE 

VERZETTEN. 
We zijn er nog niet. De eerste 
stap is een opheffings-
uitverkoop. De winkel moet 
leeg. Dan gaan we verbouwen, 
de ruimte achter de winkel komt 
bij de tentoonstellingsruimte. 
Daarna gaan we inrichten. Al 
met al een karwei waar we 
enkele maanden  voor nodig 
hebben. De verwachting is dat 
medio 2009 de deuren kunnen 
worden geopend.  

Tegen die tijd zal ook de site 
www.zuilen.net een beeld 
geven van de collectie. Mocht 
u echter nog artikelen hebben 
waarvan u denkt: dit hoort ook 
een plekje in het Museum van 
Zuilen te hebben: schroom 
niet, breng het. Iedere dag 
komen mensen dingen 
brengen: van een 
‘smokkeltrommeltje’ (om de 
controle bij de portier van 
Werkspoor te omzeilen) tot 
werkstukken van de 
Bedrijfsschool of de Gieterij. 
Van schoolfoto’s tot oude (van 
vóór 1954) Zuilens Nieuws-
bladen, alles wat een link 
heeft met het voormalige 
Zuilen is meer dan welkom! 
Zegt het voort! 

NA BIJNA 40 JAAR 
UURWERKBOETIEK 
WIM & TOOS WORDT 
HET NU TIJD VOOR 
IETS ANDERS: ZIJ 
GAAN NU DE TIJD 
VOOR U BEWAREN! 
WIM EN TOOS 
BEDANKEN ALLE 
KLANTEN VOOR HUN 
VERTROUWEN IN DE 
AFGELOPEN JAREN!


