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GROETEN UIT ZUILEN, OOK IN 2019

Zou u graag nog ‘De beste wensen voor 2019’ doen overkomen. – Dat mag op papier tot de 31ste januari. Tenminste, dat is
volgens de etiquette zo. Totdat ik vorig jaar de heer Scherrenberg op 16 januari de beste wensen voor 2018 toebedacht, met het
excuus dat de grens voor de mondelinge wens (15 januari) verstreken was. Daarop antwoorde de heer Scherrenberg: ‘De beste
wensen’, die mag je iemand het hele jáár wensen. En gelijk heeft ie! – Dus, kijken we even naar de foto. Deze prachtopname van
de Demka, midden jaren vijftig (gezien de twee scholen, bovenaan de foto) hing in de kantine van de Demka.

Voor het laatst op de
Vecht?
Al eerder maakte ik een Zuilense
Nieuwsbode
met
allemaal
winterse taferelen. Maar ja, het is
wéér winter, en er zijn in de
collectie nog wat winterfoto’s van
toen, dus… Hieronder de foto die
werd geplaatst door het weekblad
Utrecht in woord en beeld, in
1931. De redactie schreef erbij:
‘Ondergeloopen land is altijd een
geliefkoosd
terrein
voor
schaatsenrijders, omdat het gauw
toevriest, dus al heel vlug te
berijden is. Wij maakten deze
foto in den omgeving van Zuilen,
waar velen op het ondergeloopen
land hun baantje trekken.’

Enkele weken terug kreeg ik van
de heer Van den Brink van de
Daalseweg een paar prachtige

foto’s van zijn opa: Geurt van den
Brink. Het was een reactie op
mijn verhaal over de Zuilense
schaapsherder in het boekje De
geschiedenis van Zuilen op 30
m2. Dit keer kreeg ik een foto van
Geurt met zes bijenkorven (hij
was dus óók imker).

… en deze foto is richting van het
voormalig gemeentehuis ‘Dael –
wijck’ met op de achtergrond de flats
van Overvecht.

Zo weten we nu dus ook waarom
we het schaatsen op de Vecht
(voorlopig?) kunnen vergeten!
Deze foto is genomen richting OudZuilen …

Ook twee foto’s van het schaatsen
op de Vecht, met commentaar
van de kleinzoon: ‘In februari
1963 was er nog ijspret mogelijk
op de Vecht. Dit was de laatste
keer dat de Vecht bevroren is
geweest.
Oorzaak?
De
waterzuivering bij de Rode Brug,
waardoor het water te warm bleef
om nog te bevriezen.’

Op zoek naar…
Vol trots schreef ik al dat mijn
90ste boek over Zuilen het licht
heeft mogen aanschouwen. Maar
daar stopt het dus niet bij. Ben
bezig met een boek over het
Julianapark. Al gravende naar de
geschiedenis stuitte ik op een
bijzonder bericht uit 1909 over
een demonstratie van een ‘vliegmensch’ in het Park van Kol die
een demonstratie geeft met zijn

zelfgebouwde
machine:
‘De
uitvinder zelf had in het
stuurtoestel plaats genomen en
voort ging het! Ooggetuigen nu
beweren, dat de machine 10 c.M.
ongeveer van den grond is
geweest.’
Nooit geweten dat zo’n belangrijk
stuk geschiedenis in Zuilen heeft
plaatsgevonden!
Maar het knipsel gaat verder. Het
blijkt dat de heer Dijker (‘zoo
heet onze vliegmensch’) in de
Houtstraat te Utrecht woonde en
er
zouden
volgens
de
berichtgevingen in de krant ook
foto’s van zijn vliegmachine
moeten zijn. Het betreft een triplane, een driedekker, die door
een storm verloren is gegaan.
Kort geleden al even een oproepje
via Facebook en Twitter gedaan,
maar geen contact met nazaten
Dijker kunnen krijgen.
Dus, een nieuwe taak voor de
lezers
van
deze
Zuilense
Nieuwsbode: allemaal op zoek
naar nazaten van de heer Dijker
(zonder ‘s’), óf een foto van het
door hem gebouwde vliegtuig….

ZUILENSE

NIEUWSBODE

Januari 2019 | redactie: W. van Scharenburg | Amsterdamsestraatweg 569 Utrecht-Zuilen | telefoon 030 2443078 | nummer 111

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 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.
Het formulier waarmee u zich kunt aanmelden als donateur vindt u met de
volgende link. http://www.museumvanzuilen.nl/museum/help-het-museum-vanzuilen/
Mocht een en ander niet lukken, een mailtje naar info@museumvanzuilen.nl
werkt ook, dan schrijven we u graag in

Maar 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

