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Drukte tijdens StraatReünie de La Croixstraat - Hanrathstraat
Het was goed ingeschat, het werd gezellig druk op 1
december, ondanks het slechte weer. Veel herkenning en
waardering. Mooi succes, natuurlijk dankzij de inzet van
Baukje Muizelaar-Borger en Piet Koedijk. Dat biedt me een
mooie gelegenheid hen hiervoor – bij deze! – te bedanken.
Dank is overigens ook van toepassing op de geweldige inzet van de
meest trouwe vrijwilligsters tijdens de StraatReünies: Lyda
Stormbroek en mijn vrouw Toos. Zij lopen af en aan met de drankjes
en zorgen dat alles er na afloop ook weer spic en span uitziet. Iedere
StraatReünie weer staan ze klaar. Hulde! Hoop dan ook het komend
jaar weer met hetzelfde succes een beroep op uw medewerking te
mogen doen!

Nieuwe
aanwinsten

Er kwamen deze maand ook
weer
nieuwe
aanwinsten
binnen voor de collectie.
Wegens
ruimtegebrek
vermelden we er deze keer
slechts één: De Berggeit.
Opeens stond hij te koop op
Marktplaats: tafelbel. Gelukkig
was ik van het bestaan op de
hoogte omdat ik al maanden
geleden een afbeelding kreeg
toegestuurd van iemand die de
bel ook had, maar er geen
afstand van kon doen.
WERKSPOOR
GIETERIJ
MODELMAKERIJ
staat
duidelijk in de binnenkant
vermeld. Prachtig geluid, en
dus graag aangeschaft omdat
het een mooie aanvulling vormt
op de tentoonstelling 100 jaar
Werkspoor te Utrecht.

kregen van Michel Stolker extra
waardevol. ‘Mies’ was immers
de enige Zuilenees ooit die
meereed in de Tour de France
en de trouwe lezers van onze
Zuilense Nieuwsbode (no 35)
weten natuurlijk allang dat we
zijn originele racefiets kregen
voor het Museum van Zuilen.

Waar we ook heel blij mee zijn,
is dat de start van de Tour de
France naar Utrecht komt en…
ook door Zuilen gaat! Dat
maakt de racefiets die we

De Brug staat
U kunt het bijna niet gemist
hebben: het ‘stukje’ van de
Bommelse brug, dat we kregen
van de gemeente Neerijnen staat
op zijn plek. Midden in de wijk
waar de mannen woonden die
eraan werkten!

Op de hoek Amsterdamsestraatweg
en St.-Ludgerusstraat

Cees toont u vol trots de ruwe
versie van Michel Stolkers hoofd ‘in
jonger jaren’

De tafelbel met het prachtige
geluid, gemaakt bij… Werkspoor!

Het was een gezellige drukte op 1 december 2013.

Met de tourstart in het
vooruitzicht kwamen we in
actie. ‘Macco Tweewielers’ werd
gevraagd de fiets onder handen
te nemen zodat hij kan stralen
als vanouds. Natuurlijk kregen
we volledige medewerking,
hartelijk dank!
We vroegen aan Onze Grote
Zuilense Kunstenaar, Cees
Achterberg een replica van het
hoofd van Michel Stolker te
maken. En Cees ging aan de
slag. Hij heeft de ruwe
uitvoering gereed en breekt nu
nog zijn hersens op de lederen
‘valhelm’, maar dan van hout!
Cees kennende komt hij met
een prachtige oplossing! We
houden u graag op de hoogte.

Het bleef niet bij ‘alleen het
brugdeel’: om de link met het
Museum van Zuilen te versterken werden ‘voetstappen’
aangebracht, van het brugdeel
naar het museum. Werkmansschoenen, met kindervoetjes
ernaast: kom, en neem uw
(klein)kind
mee
naar
het
Museum van Zuilen voor het
verhaal bij dit stuk van de brug.

de inbreng van een groep
kunstenaars die ieder hun eigen
reflectie geven op het stuk van de
Brug bij Zaltbommel.
Het zijn kunstenaars van naam,
die met hun expressies een extra
reden
geven
om
de
tentoonstelling in het Museum
van Zuilen te komen bekijken.
Vijf van deze kunstenaars
hebben een eigen website waarop
u een indruk krijgt van hun
werken:
http://www.hugoboxhoorn.nl
http://www.johnkormeling.nl
http://www.henkwijnen.nl
http://www.ienkekastelein.nl
http://www.wimvansijl.eu
Deze tentoonstelling duurt tot en
met april volgend jaar.

De presentatie van een der
kunstenaars in het Museum van
Zuilen

Een geschenk

Stap voor stap, richting Museum van
Zuilen

Tentoonstelling
Gelijk met de onthulling ging de
tentoonstelling van start en ook
die werd extra interessant door

Tijdens de onthulling werd
overigens nog hard gewerkt. De
smid van Sierkunst-Smederij en
Constructiebedrijf A.J. Attevelt
legde de laatste hand aan een
geschenk voor het museum. Een
heel toepasselijk geschenk!
Van de Werkgroep Directe
Voorzieningen, (die zich inzet
voor het terugbrengen van
historisch materiaal in het
straatbeeld van Utrecht), Henke
Stadsavonturen
‘produceert
unieke voorstellingen gebaseerd

op onze rijke historie’ en de
hiervoor genoemde Smederij
Attevelt, kregen we een
uithangbord voor het museum.

meer ziet van de collectie.

Werkspoor
documentaire

Volgende
StraatReünie

Wat moet ik namelijk ook nog
vertellen? Morgen, 28 december
2013 is er een uitzending van
RTV-Utrecht die u niet mag
missen

De eerstvolgende StraatReünie is
op 5 januari 2014. Dan zijn de
(oud)bewoners van de Minister
de Visserstraat van harte welkom
in het Museum van Zuilen. Het
boekje is klaar, we leggen op dit
moment de laatste hand aan de
diapresentatie, we hebben er zin
in. U ook? Weet dan dat u van
harte welkom bent in het
Museum van Zuilen. Van 14:00
tot 17:00 willen we u graag alles
vertellen wat we weten over de
straat, en wat er verder over
Zuilen en het museum te
vertellen valt.
De verdere planning is nog
niet compleet, maar op 3
februari
wordt
het
de
Hubert Duyfhuysstraat!

Pas toen het even wat rustiger
werd kreeg ik gelegenheid tot het
maken van deze foto
Wijkwethouder F. Lintmeijer slaat
een klinknagel in het uithangbord

Het werd (natuurlijk!) niet
zomaar een uithangbord, het is
een gestileerde uitvoering van
de
Demkaspoorbrug,
met
daaronder een bordje met de
tekst: Museum van Zuilen.
Daaronder staat met kleine
letters: Zuilen, toen Zuilen nog
Zuilen was.
Dit bordje hangt onder de brug
en moest met vier klinknagels
nog aan elkaar gemaakt
worden.
Deze
klinknagels
werden
ingeslagen
door;
mevrouw M. Heyns van de
afdeling Monumenten van de
gemeente Utrecht; de heer F.
Lintmeijer,
Wijk-wethouder;
de heer F. van het Hoofd, gemeenteraadslid en voormalig
wethouder van de gemeente
Neerijnen; en uw museumdirecteur.

Hij hangt!
Nadat de laatste hand aan het
uithangbord gelegd was, in de
vorm van wat schilderwerk kon
de nieuwe aanwinst aan de
gevel.
Onze nieuwe ‘klussenvrijwilliger’ sprong op de ladder en
ging met goed resultaat aan de
slag.
Het mag duidelijk zijn dat we
hier heel blij mee zijn. Hartelijk
dank aan de schenkers en
medewerkers die dit mogelijk
hebben gemaakt.

C. van Kooten

Met trots presenteren wij u…

Meer dan een…
U kunt aan mijn ‘blij verrast’gezicht zien dat ik echt van niets
wist. Maar als u goed kijkt ziet u
ook hoe blij ik hiermee ben! Een
prachtig geschenk!

De onthulling was een feest.
Ook nu weer dankzij de
medewerking
van
vele
vrijwilligers. De drukte was
enorm, we denken dat alle
records wel gebroken zijn.
Een excuus voor iedereen die
erbij was en niet meer naar
binnen kon is hier wel op zijn
plaats, lijkt me. Troost u met de
gedachte dat er met minder
drukte meer aandacht aan u
geschonken kan worden, en u

Op zaterdag 28 december worden
er bij de stadsomroep van RTV
Utrecht, UStad Utrechtse films
uitgezonden. Vanaf 08.15 tot 17.15
zal elk uur de film 100 jaar
Werkspoor in het hart van Zuilen
te zien zijn.

Ondertussen ben ik me volledig
bewust van het feit dat ik in
weerwil van alle voorgaande
Zuilense Nieuwsbodes buiten
mijn boekje, of liever gezegd
mijn blaadje ga. Het is tot nu
toe gelukt u op de hoogte te
houden van ons wel en wee op
slechts één A-4 tje. Vandaag
lukt dat niet, er is teveel
nieuws, en ik wil niet
beknibbelen. Bovendien hebben
velen van u vakantie, dus
mogelijk tijd genoeg voor wat
extra’s.
(en anders leest u toch gewoon
alleen de eerste pagina!)

Kort voor de onthulling van het
brugdeel kwam over de post het
droeve nieuws dat de heer C. van
Kooten
op
4
december
onverwacht is overleden.
We vinden het heel jammer dat
hij er niet meer is. Veel van de
kennis over de geschiedenis van
Werkspoor hebben we van hem.
Daarnaast kregen we ook heel
veel materiaal van hem voor de
collectie van het museum. En dan
zijn modelbouwwerk! De St.Ludgeruskerk, de Oranjekerk en
het ‘Witte kerkje’ bouwde hij voor
ons op schaal na, evenals de
hijskranen op onze Werkspoortafel
en
vele
andere
schaalmodellen.

De heer Van Kooten eren we met de
presentatie van een collage van zijn
inbreng.

Onze acties op
internet

Als u meer van ons wilt
zien: site:
www.museumvanzuilen.nl,
Facebook:
https://www.facebook.com
/pages/Museum-vanZuilen/224105350991481
en/of Twitter. Ook
schrijven we iedere week
een stukje historie op de
site www.zoiszuilen.nl

