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WIJ GAAN VERHUIZEN
MET DANK AAN ONZE VELE DONATEURS!!

Zoals Bob Scherrenberg die ons vijf jaar gratis onderdak verschaft (een
jaarlijks huursom van € 15.367) en de honderden donateurs. Zij maakten
de start mogelijk. De bijdrage van de gemeente Utrecht Afdeling Cultuur
en het Initiatievenfonds speelden een belangrijke rol in een serieuze start
op de nieuwe locatie. Inmiddels wordt een groot aantal fondsen
aangeschreven om ook het verhuisplan financieel te ondersteunen.
Het organiserend bureau Blueyard heeft de plannen op een rijtje gezet, het
vormgevend bureau Bardet Ontwerp uit Rotterdam maakte de eerste
schetsontwerpen, Verhuisbedrijf Van Haarlem gaat ons gratis verhuizen, enz. enz.
En, last but not least… het nieuwe adres van het Museum van Zuilen is bekend. We
komen op het postadres Schaverijstraat 13! Trots op Werkspoor, Trots op Zuilen, en…
Trots op àl onze donateurs die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.
Dáár gaat het Museum van Zuilen komen!

Museum van Zuilen
Wereldberoemd in heel
Nederland!

In de vorige uitgave van onze Zuilense
Nieuwsbode kon u lezen over een
prachtig fotoboek van de fotografe
Maartje ter Horst. Zij bezocht het
Museum
van
Zuilen,
raakte
gecharmeerd van het museum en
besloot een aantal andere kleine
musea te bezoeken om ook daar ‘het
verhaal’ vast te leggen met foto’s.
Dat werd dus een fotoboek, en kwam
onder de aandacht van de redactie
van
het
televisieprogramma
EenVandaag.
De opnames werden gemaakt op een
snikhete dag (dat noemde we toen
nog zo, het was 31 graden, maar
inmiddels weten we dus dat 41 graden
ook kan).
En… 22 juli jongstleden werden de
beelden de wereld ingestuurd. Trots
op Zuilen, trots op Werkspoor en nu
ook trots op het Museum van Zuilen!
Voor wie het gemist heeft:
https://www.npostart.nl/eenvandaag
/22-07-2019/AT_2115142

Voorafgaand aan de televisieopnames
werd
ook
een
radio-interview
afgenomen. De uitzending daarvan is
bepaald op week 33. Nadere duiding
ontbreekt, dus we verwachten dat u
die hele week aan de radio gekluisterd
zit.

Mini-tentoonstelling
De Leerschool

De vooruitzichten op de televisie- en
radio-opnames hebben ertoe geleid
dat een drietal kasten werden
ingericht met stukken van De
Leerschool van Werkspoor.
Werkstukjes, en examenstukken van
de afdelingen Houtbewerking, Gieterij, IJzerbewerking, Smederij, enz.
maakten indruk op de scholieren.

Dus, als u allemaal nog eens even op
zolder wilt gaan kijken wat daar nog
voor moois aan Werkspoor-werkstukken ligt…

HELP: 100 jaar
voetbalvereniging
‘Elinkwijk’

Het is dit jaar een hele eeuw geleden
dat de Zuilense voetbalverreniging
‘Elinkwijk’ werd opgericht. Een zeer
succesvolle voetbalclub, die ‘per
saldo’ eerder landskampioen werd
dan DOS! (Elinkwijk was op 10 juni
1956 districtskampioen, maar toen
bedacht de KNVB een extra
competitie waarbij Elinkwijk in de
tweede ronde werd uitgeschakeld,
maar op doelpunten-saldo zou
Elinkwijk vóór de extra competitie
landskampioen zijn!)
Elinkwijk was ook een van de eerste
voetbalverenigingen waar Surinaamse
voetballers het veld op kwamen. Er
bloeiden talenten op en onder het
zogenoemde ‘klavertje vijf’ (de eerste
vijf Surinaamse voetballers die hier
kwamen spelen) zat ook de eind juli
overleden Humprey Mijnhals, de
eerste Surinaamse speler die uitkwam
voor het Nederlands elftal!
Genoeg materiaal voorhandenvan
Elinkwijk, besloot de voorzitter van
het Museum van Zuilen dat er een
tentoonstelling
over
100
jaar
Elinkwijk in het museum moet komen
met extra aandacht voor de spelers uit
Suriname van het eerste uur.

de vitrinekasten uitgeruimd en de
bakken met ‘Elinkwijk’ naar voren
gehaald.
Ook die ‘nogal’ versleten pop die we
vorig jaar kregen van de heer Dirks:
‘Hij was keeper bij Elinkwijk en hing
deze pop als mascotte in het doel
achter zich’.
Omdat in de collectie binnen het
thema ‘100 jaar Elinkwijk’ geen groot
aandeel van de Surinaamse spelers
aanwezig is, doen we hierbij ook een
oproep naar de lezers: wie helpt ons
aan (bruikleen) shirts, voetbalschoenen of andere memorabilia van
de Surinaamse voetballers die bij
Elinkwijk speelden?

De muurschildering
is af

Aan
de
muurschildering:
De
geschiedenis van Zuilen op 30 m2
ontbrak een belangrijk thema: het
Zuilens Fanfare Corps was niet
meegenomen in het geheel.
Dat kon natuurlijk niet! Gelukkig
werd in dit gemis onlangs voorzien
door Jos Peeters, de man die de
muurschildering aanbracht.
Hij schilderde deze week de fanfare,
marcherend door de Geraniumstraat.
En passant schilderde hij ook een
paar dakpannen op het schuine
paneel, dat ‘op het schakelkastje
klimmen’ moet voorkomen. Daar was
de eerste graffiti al op aangebracht,
en dát past niet bij het geheel. Dank
aan
de
Werkgroep
Directe
Voorzieningen voor hun actie in deze!

Maar liefst drie kasten vol met De
Leerschool. Deze kast toont de werk- en
examenstukken van de Afdeling
Houtbewerking. Verbazing alom bij de
speciale verbinding die Sjaak de Lange
maakte.

Tijdens de opnames van EenVandaag
stapten leerlingen van de Piramideschool
naar binnen. De kinderen van groep 8
vonden het Museum van Zuilen leuk, en
één van hen was zeer onder de indruk van
de biechtstoel uit de St.-Ludgeruskerk.

Een van de bezoekers die deze
werkstukken zag, herinnerde zich
opeens nog dat op zijn zolder nog een
door hem (bij Werkspoor) gemaakte
bascule lag. Ook die mogen we
binnenkort
inschrijven
bij
de
collectie. (Hij vertelde dat hij ook nog
een zelfgemaakte beugel voor een
ijzerzaag had, maar die gebruikt hij
nog met enige regelmaat.)

In 1960 verspreidde Esso deze kleurenfoto
van o.a. Elinkwijk.Hierop zien we de het
eerste elftal met daarbij de Surinaamse
trots van Elinkwijk.

We hebben de eerste stappen gezet:

Helemaal onderaan de plattegrond van
Zuilen lopen de mannen van het Zuilense
Fanfare Corps. (Als het bestuur van het
ZFC vergeten was om vergunning aan te
vragen aan de gemeente Utrecht, als ze
door de Geraniumstraat wilden lopen
moest men over de ’Zuilense’ stoep.)
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Het Museum van Zuilen gaat verhuizen!
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 ondertussen 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

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

