
2017 
Januari 2017 
Persbericht geschreven 
 Posters gemaakt en rondgebracht 
 Boekje gemaakt over de r.k. gymnastiekvereniging ‘Sportief’ 

Een korte lezing met PowerPoint over deze vereniging 
Digitale Zuilense Nieuwsbode verzonden aan ruim 1100 geïnteresseerden 

 Posters gemaakt en rondgebracht 
 Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
 Facebook-pagina van het museum (op dit moment 1420 x ge-liked 
 Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl 

Wekelijks ten minste één foto geplaatst op de Facebookpagina van 
Amsterdamsestraatweg 

 

Foldermateriaal van Demka aangeleverd voor (vormgevings)bedrijf van kleinzoon 
oud-medewerker van Demka, Antoin Dalderop 
Fotomateriaal aangeleverd voor boek Utrecht 1950-1975 aan Ad van Liempt 
Correctiewerk verslag over Zuilen door Louis Engelman 
Plattegronden en foto’s aangeleverd aan W. Rozema en R. Cobussen over Werkspoor, 
grenzend aan de Cartesiusweg 
Filmbeelden aangeleverd voor Zuilens Fanfare Corps voor het project ‘Fanfare te 
Water’ in het Vorstelijk Complex 
Aanwezig op 26 januari bij welkomstborrel in Werkspoorkathedraal – materiaal ter 
verfraaiing aangeleverd. R. Scherrenberg erop gewezen dat hij zijn belofte om (weer 
eens) een kopje koffie te komen drinken in het MvZ nog niet gestand heeft gedaan. 
Interview School voor de Journalistiek over ‘hoe museum kan rondkomen met geringe 
subsidie: http://utrechtnoord.hu.nl/museum-zuilen-blijft-ondanks-lage-subsidie-
gewoon-bestaan/ 
 

Februari 2017 
Persbericht geschreven 
 Posters gemaakt en rondgebracht 
 Boekje gemaakt over het Eerste Huisvrouwen Orkest Utrecht (UHO) 

Een korte lezing met PowerPoint over deze vereniging 
Digitale Zuilense Nieuwsbode verzonden aan ruim 1100 geïnteresseerden 

 Posters gemaakt en rondgebracht 
 Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
 Facebook-pagina van het museum (op dit moment 1420 x ge-liked 
 Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl 

Wekelijks ten minste één foto geplaatst op de Facebookpagina van 
Amsterdamsestraatweg 

 

Ontvangst reporter van ‘Aan Tafel’, voor interview van dames UHO 
Ontvangst cameraploeg ‘Hart van Nederland’ voor verslag van ClubReünie UHO 

http://www.zoiszuilen.nl/
http://utrechtnoord.hu.nl/museum-zuilen-blijft-ondanks-lage-subsidie-gewoon-bestaan/
http://utrechtnoord.hu.nl/museum-zuilen-blijft-ondanks-lage-subsidie-gewoon-bestaan/
http://www.zoiszuilen.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Oort vertelt 
over haar 

herinneringen aan het 
Utrechts Huisvrouwen 

Orkest 
 

 

Zoektocht naar Korenschoolwinkel aan de Amsterdamsestraatweg ondersteund 
(zonder succes) 
Nieuwjaarsborrel (met presentatie Demka-documentaire) voor alle medewerkers van 
U in de wijk (van heel Utrecht) in Museum van Zuilen 
 

Maart 2017 
Persbericht geschreven 
 Posters gemaakt en rondgebracht 
 Boekje gemaakt over Buurt- en Ontspanningsvereniging ‘Zuilens Vreugd’ 

Een korte lezing met PowerPoint over deze vereniging 
Digitale Zuilense Nieuwsbode verzonden aan ruim 1100 geïnteresseerden 

 Posters gemaakt en rondgebracht 
 Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
 Facebook-pagina van het museum (op dit moment 1450 x ge-liked) 
 Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl 

Wekelijks ten minste één foto geplaatst op de Facebookpagina van 
Amsterdamsestraatweg 

Ontvangst cameraploeg School van de Journalistiek voor verslag van ClubReünie 
‘Zuilens Vreugd’ 
Op verzoek KRO-Kruispunt ‘bewegende beelden ‘van toen’ aangeleverd voor 
documentaire over Roobolkapel 
14 maart bezoek van B. Scherrenberg, eerste voorzichtige uitspraak om te verhuizen 
naar de voormalige hal IJ-A op het Werkspoorkwartier. 
16 maart ClubReünie voor de buurt- en ontspanningsvereniging ‘Zuilens Vreugd’ 
17 maart met verslaggever NPO door de wijk voor reacties op verlies PvdA, in casu 
Hans Spekman 
23 maart ontvangst ‘elftal’ werkers van de Werkspoorkathedraal die willen horen en 
zien over de geschiedenis van hun huidige werkplek 
24 maart aanwezig bij Straatmakersborrel en onthulling zebrapad ASW bij ‘Gijs’ 
29 maart stukje geschreven over historie van Werkspoor voor Vriendinnen van 

http://www.zoiszuilen.nl/


Cartesius 
 

April 2017 
Posters gemaakt en rondgebracht 
 Boekje gemaakt over mondaccordeonvereniging ‘Ons Genoegen’ 

Een korte lezing met PowerPoint over deze vereniging 
Digitale Zuilense Nieuwsbode verzonden aan 1100 geïnteresseerden 

 Posters gemaakt en rondgebracht 
 Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
 Facebook-pagina van het museum (op dit moment 1460 x ge-liked) 
 Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl 
2 april eerste exemplaar uitgereikt gekregen van de dichtbundel over Zuilen: ‘Denkend 
aan Zuilen’ in het Vorsstelijk Complex 
Materiaal aangeleverd voor een etiket op nieuw uit te voeren likorettes met een 
speciale – aan Utrecht gerelateerde – smaak 
Tentoonstelling van Werkspoor-beuntjes in de Werkspoorkathedraal tijdens het 
Paasweekeinde 
 
 
 
 
In de wasruimte van de Apparatenhal (die 

de Geuzennaam kreeg 
‘Werkspoorkathedraal’) werd een 

tentoonstelling ingericht met stukken die 
Werkspoorders maakten ‘voor eigen 

gebruik’, zogenoemde beuntjes 
 

19 april eerste plannen gemaakt voor straatmakersborrel t.g.v. gereedkomen 
Ludgerpleintje 
23 april in Bibliotheek Utrecht een lezing gehouden over gastarbeiders in Zuilen 
29 april ClubReünie voor mondaccordeonvereniging ‘Ons Genoegen’ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poster met informatie Culturele Zondag 
 met o.a. aankondiging lezing over gastarbeiders 

Mei 2017 
Posters gemaakt en rondgebracht 
 Boekje gemaakt over Prof. Wattjesstraat’ 

Een korte lezing met PowerPoint over deze straat 
Boekje gemaakt over rolschaatsclub ‘De Rollende Rijders’ 

http://www.zoiszuilen.nl/


Een korte lezing met PowerPoint over deze vereniging 
Digitale Zuilense Nieuwsbode verzonden aan 1100 geïnteresseerden 

 Beide keren posters gemaakt en rondgebracht 
 Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
 Facebook-pagina van het museum (op dit moment 1470 x ge-liked) 
 Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl 
S. v.d. Berg geholpen bij zoektocht verhale ontploffing kruitschip 
G. Kollard geholpen bij zoektocht oorlogs-historie ‘opa Kollard’ 
Meegewerkt aan de samenstelling – van een Reinward-studente – van een 
‘colectiebeleidsplan voor kleine musea’  
16 mei aanwezig bij de inspiratiesessie ‘n Lopend Vuurtje’ het groene lint Noordwest 
24 mei bezoek P.V.D.A.-fractie aan MvZ 
 

Juni 2017 
Posters gemaakt en rondgebracht 
 Boekje gemaakt over postduivenvereniging ‘U.P.V. “het Noorden” ’ 

Een korte lezing met PowerPoint over deze vereniging 
Digitale Zuilense Nieuwsbode verzonden aan 1100 geïnteresseerden 

 Posters gemaakt en rondgebracht 
 Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
 Facebook-pagina van het museum (op dit moment 1480 x ge-liked) 
 Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl 
1 juni ontvangst Boudewijn Roeterink (me’kaar) voor opzet cultuurprogramma 
scholen in Zuilen 
1 juni bijeenkomst over Demka-punt in S.E.B. bijgewoond i.v.m. Demka-gietpan 
verhaal 
30 juni opzet besproken steun voor project ‘Slopera’ 
 

Juli 2017 
Posters gemaakt en rondgebracht 
 Boekje gemaakt over Marinus van Meelstraat’ 

Een korte lezing met PowerPoint over deze straat 
Boekje gemaakt over volleybalvereniging ‘ ’t Zand’ 
Een korte lezing met PowerPoint over deze vereniging 
Digitale Zuilense Nieuwsbode verzonden aan 1100 geïnteresseerden 

 Beide keren posters gemaakt en rondgebracht 
 Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
 Facebook-pagina van het museum (op dit moment 1485 x ge-liked) 
 Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl 
5 juli huisartsenpraktijk Zuilen aan historie materiaal geholpen voor de uit te voeren 
verfraaiing van de praktijk en wachtruimte. 
13 juli overleg straatmakersborrel 
24 juli als directeur MvZ geïnterviewd over Hans Spekman voor Vrij Nederland 
28 juli boekjes aangeleverd voor wandelroutes voor ouderen door Zuilen 
 

Augustus 2017 
Posters gemaakt en rondgebracht 
 Boekje gemaakt over H. Diemerstraat’ 

Een korte lezing met PowerPoint over deze straat 
Digitale Zuilense Nieuwsbode verzonden aan 1100 geïnteresseerden 

 Posters gemaakt en rondgebracht 
 Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de

http://www.zoiszuilen.nl/
http://www.zoiszuilen.nl/
http://www.zoiszuilen.nl/


 Facebook-pagina van het museum (op dit moment 1490 x ge-liked) 
 Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl 
 Stukje geschreven voor Vriendinnen van Cartesius-nieuwsbrief 
 

September 2017 
 Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
 Facebook-pagina van het museum (op dit moment 1500 x ge-liked) 
 Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl 
Ontvangst leerlingen HU-afdeling communicatie, zijn/waren op zoek naar ‘het geheim 
van Zuilen’ (Jan Kol) 
Ontvangst leerlingen HU-afdeling School voor de journalistiek over Zuilen 
Ontvangst leerlingen HU afdeling wijkgericht onderzoek naar mogelijkheden / 
verbeteringen voor de wijk.  
9 september foto’s aangeleverd ter verfraaiing van de ‘specialistische jeugdhulp’ locatie 
Geuzenveste 
15 september Straatmakersborrel in het MvZ met lezing over St.-Ludgerus 
 

Oktober 2017 
 Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
 Facebook-pagina van het museum (op dit moment 1520 x ge-liked) 
 Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl 
16, 17 en 18 oktober Mini-tentoonstelling in Vorstelijk Complex in het kader van 
Festival of Older People 
12 oktober Voor Kunstkasteel Zuilen project 2017-2018 ideeën, foto’s en teksten 
aangeleverd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poster van het festival of older people 
 

http://www.zoiszuilen.nl/
http://www.zoiszuilen.nl/
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Wéér kreeg het Museum van Zuilen 
bijzondere stukken voor de collectie, 
deze maand o.a. het Altaarmissaal van 
de St.-Lugerusparochie uit 1923 
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