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Het boekje ‘De geschiedenis van Zuilen op
30 M2’ is nú te koop
Ondanks de korte tijd om een boekje over de muurschildering van Jos
Peeters te schrijven, is het toch gelukt om het op tijd af te hebben, zodat
het 14 december kon worden aangeboden aan de wijkwethouder Klaas
Verschuure, de heer Jos Traa van woningbouwvereniging Mitros,
Bastiaan, de 350.000 inwoner van Utrecht (gelukkig in Zuilen geboren)
en de genodigden die bij de onthulling aanwezig waren. Dit alles
dankzij de Werkgroep Directe Voorzieningen van Utrecht.
De wethouder heeft op 14 december de verlichting ontstoken waardoor de
muurschildering ook ’s avonds goed zichtbaar is. Het boekje dat de 77 items van de
muurschildering beschrijft geeft een prachtig beeld van de diversiteit van de
Zuilense geschiedenis, een dwarsdoorsnede, van de Aeneas Mackayschool tot de
Zuilense Tennisvereniging. Natuurlijk lezen we over de Kerstboomverbranding,
maar ook over Dansschool Jansen, over de Ronde van Zuilen, maar ook over de
Vrijwillige Brandweer Zuilen. Kortom, een ‘must-have’ voor iedereen die ‘iets met
Zuilen heeft’, er woont of woonde. Beperkte oplage, wie geïnteresseerd is wordt
aangeraden snel te reageren. Voor de 180 pagina’s betaalt u slechts € 10 als u het
afhaalt in het Museum van Zuilen. Toesturen in Nederland kost € 5 extra.

Kalender 2019
Als u toch gaat bestellen: er zijn
nog enkele exemplaren van de
kalender te koop, 12 afbeeldingen
van oude Zuilense interieurs van
winkeltjes.
De kalender is gratis voor
donateurs M, L en X, en te koop
voor 12,50. Verzenden van de
kalender kost € 3.

Ommelanden’ te Utrecht konden
worden ondergebracht. Deze
vereniging heeft precies honderd
jaar bestaan maar werd in mei
van dit jaar opgeheven. Hij was
verbaasd over mijn enthousiaste
reactie, en vroeg dan ook waarom
ik zo onmiddellijk met ‘wat leuk,
ja, geweldig, welkom’ reageerde.
‘Nou’, was mijn antwoord, ‘de
heer J.M. de Muinck Keizer
kwam begin vorige eeuw naar
Zuilen met zijn staalgieterij en
heel veel leden van uw vereniging
zullen werkzaam geweest zijn bij
zijn fabriek, de Demka.’
Die
link
had
de
heer
Boneschansker gemist maar hij
begreep dat we hier blij van
werden.

de heer J. Radema, mooi zwart
ebbenhout, met zilveren rand met
gravure.

Een prachtige eikenhouten kast
met ruimte voor de gewonnen
medailles en lauwerkransen. Zes
medailles, ‘gouden’ en zilveren en
een zilveren lauwerkrans sieren
de kast. Bovendien kregen we ook
nog een achttal wedstrijdbekers
die in de loop der jaren door de
toneelafdeling werd gewonnen.

We gaan verhuizen!!
De voorzittershamer met gravure:
GRONINGEN EN OMMELANDEN.
Deze was voor de voorzitter van de
Toneelgroep der vereniging.

De collectie werd nog verder
uitgebreid: de prijzenkast.

U heeft er al verschillende keren
over kunnen lezen in vorige
Zuilense Nieuwsbodes, maar het
bericht is nu officieel: de
gemeente Utrecht heeft de toezegging gedaan voor de financiële
ondersteuning voor het verhuisplan van het Museum van Zuilen.
Er moet nog wat water door de
Vecht (denk ik toch, want het
wordt tweede kwartaal 2019)
maar alle hobbels lijken nu
genomen en de definitieve
toezegging is er.

De kalender van Zuilen, nog enige
exemplaren te koop!

Nieuwe aanwinsten
Deze Zuilense Nieuwsbode komt
iets eerder dan gebruikelijk. We
hebben (maar dat is ook een
beetje eigen aan deze tijd, zo vlak
voor kerst) iets minder intensief
nieuwe aanwinsten gekregen.
Toch werden we blij gemaakt met
een aantal bijzondere stukken
waar we graag even aandacht
voor vragen. We werden gebeld
door de heer Boneschansker. Hij
was op zoek naar een plek waar
de stukken van de opgeheven
vereniging
‘Groningen
en

Het vaandel van de Vereniging
Groningen en Ommelanden te
Utrecht, dat in 1927 aan het bestuur
werd aangeboden.

Vrijdag de 14de werd het dus
dubbel feest in het Museum van
Zuilen. Voorafgaand aan de
onthulling van de verlichte
muurschildering kregen we een
aantal bijzondere stukken voor de
collectie. Het vaandel, bijna 90
jaar oud, de voorzittershamer, in
doos, indertijd geschonken door

De prijzenkast. De laatste voorzitter
kreeg als herinnering de (in deze kast
dus ontbrekende) lauwerkrans als
dank voor de gedane
werkzaamheden tijdens haar voorzitterschap.

De eerste verhuisdozen zijn gevuld.
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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 200) dat zich
inmiddels al heeft opgegeven (we zitten op enkele tientallen euro’s na nu op € 10.000!) 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 adoptiedonateurs 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.

Maar een eenmalige gift
(een ‘kerstgratificatie’ voor het Museum van Zuilen)
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

