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DAT WAS SCHRIKKEN!
Dit wordt een geheel andere Zuilense Nieuwsbode dan u van mij
gewend bent. Wij schrijven 26 juli als het Museum van Zuilen dicht
gaat in verband met een weekje vakantie bij het Henschotermeer. We
huren daar met plezier een chaletje tijdens de vakantie die één van
onze dochters daar doorbrengt.
Prima plek, redelijk weer, wat wil een mens nog meer? Ja een schoon
huisje. Dus… maandag even de stofzuiger erdoorheen en de boel weer
wat kuisen voor de rest van de week.
En toen ging het mis. Na vijf schuiven met de stofzuiger voel ik een rare druk op
de borst. Dat zit niet goed! (extra raar: in maart een lichte hartaanval gehad,
daarna gecontroleerd: ‘alles goed te beheersen met medicijnen’. Niet dus!) De
druk was groot genoeg om 112 te bellen. De ziekenauto was er snel en de conclusie
ook: met sirene naar het Antonius. Daar kenden ze me nog, omdat ik in dat
ziekenhuis 15 jaar geleden ook al een openhartoperatie onderging voor het
plaatsen van vijf omleidingen. (detail: van de zes patiënten die toen werden
geopereerd was er één die opnieuw open gemaakt moest worden, omdat er
lekkages waren, en wie was die nummer zes? Juist, ik dus!)
Dinsdag na aankomst werd ik gekatheteriseerd en de uitslag was dat er een
dichtgeslibde ader van de vorige keer én twee ‘nieuwe’ dichte aders moesten
worden vervangen.
Vrijdag 1 augustus ging ik onder het mes. Best wel weer een ingreep. Vorige keer was ik een broekie van 56 en opmerkelijk snel
hersteld, déze keer was ik 71 en zag ertegenop als de bekende berg. En…. wéér lekte de boel zodat ik ten tweede male open moest
en men besloot me 24 uur extra onder narcose te houden. De eerste dagen na de operatie zijn uit mijn geheugen gewist. Daarna
begon het herstel. Met ook nu weer wat horten en stoten, maar nu, bijna vier weken na de operatie durf ik te zeggen: ik ga
langzaam vooruit.
Maar een en ander was dus niet gepland en kwam de bezetting van het Museum van Zuilen niet ten goede. Dat is de reden dat
het museum een tijdje dicht was. Met grote dank aan een aantal vrijwilligers kan ik u nu gelukkig mededelen dat vanaf deze
week het Museum van Zuilen open zal zijn van donderdag tot en met zaterdag, van 13 tot 16 uur. Soms ook op woensdag maar
dan is het handig tevoren even te bellen om zeker te weten dat u niet voor niets komt: 06 81036662.

Nieuwe aanwinsten

De oproep die we deden in de vorige
uitgave van de Zuilense Nieuwsbode
voor
materiaal
voor
een
tentoonstelling over Elinkwijk leverde
een prachtige reactie uit Harmelen
op: ‘N.a.v. het overlijden van mijn
vroegere grote held Humphrey
Mijnals ben ik nog eens in mijn
spullen gedoken en kom wat knipsels
over Humphrey tegen en nog een
oude scheepstoeter die wij gebruikten
bij de thuis- en ook door de jaren
heen, de zeer vele uitwedstrijden.
Samen met een vriendje heb ik de
fanclub van Humphrey opgericht in
1960 en we hadden bijna 1000 leden.
In die tijd een unicum. Alleen Eddie
Pieters Graafland, toen keeper van
Feijenoord, had een grotere fanclub,
1500 leden.’
Heel bijzonder stuk dus.
Dat kan ook gezegd worden van het
stuk dat de heer Faasse bracht voor
de collectie. Zijn moeder was
badjuffrouw in het Noorderbad. (‘Dat
was geen Zuilen’, hoor ik u denken. U
heeft gelijk, maar denk toch dat ‘heel
Zuilen’ wel eens in het Noorderbad
gezwommen heeft, vandaar.)
De heer Faasse mailde: ‘Bij het
opruimen van mijn vliering kwam ik
een kaartjesautomaat tegen, die tot in
de jaren ’60 werd gebruikt in het
Noorderbad.
Het
voorwerp
komt
uit
de

nalatenschap van mijn moeder. Zij
heeft het waarschijnlijk, als speelgoed
voor mij, meegenomen toen het niet
meer werd gebruikt.
Het is een metalen trommel met 2
‘uitgangen’ (kaartjes voor kinderen en
volwassenen?) aan een leren riem.
Voor zover ik mij kan herinneren (ik
was destijds nog maar een jochie)
werd deze automaat op drukke dagen
gebruikt.
Er stond
dan een
badmeester/-juffrouw met dit ding
om de nek naast de kassa, om de
badgasten wat sneller door te kunnen
laten.
Als uw museum interesse heeft in dit
voorwerp, ben ik graag bereid het aan
u te doneren’.

toch weer nieuwe dingen binnen. Al
maanden geleden werd een aantal
stukken gereedschap van Werkspoors
Vormerij toegezegd en nu gebracht.
Maar ook de heer Sprokkenrieft
bracht een leuke aanwinst. In een
etuitje van de Veiligheidsactie van
Werkspoor zat het horloge dat zijn
vader kreeg bij zijn 25-jarig jubileum
bij Werkspoor.

Monumentendag en het Museum van
Zuilen werd gevraagd voor een lezing
over Werkspoor (op de nieuwe
locatie!).
Gekozen werd voor het thema ‘De
Leerschool’.
Om
de
lezing
aantrekkelijker te maken werden
enkele schenkers van werkstukken
gevraagd hun verhaal zelf te komen
vertellen. Dat werd gefilmd en wordt
verwerkt in de lezing van 14
september. Zo geven we ook vast een
voorproefje van het Museum van
Zuilen op de nieuwe locatie, waar we
veel meer dan nu, met filmbeelden
aan de slag gaan.

In 1965 was de heer Sprokkenrieft senior
25 jaar in dienst bij Werkspoor. Daarvoor
kreeg hij onder andere dit horloge.

Leuke verassingen waren er ook: men
schoof een Zuilens Nieuwsblad uit
1952 door de brievenbus. Die ontbrak
nog in de collectie! De anonieme
schenker wordt via deze weg hartelijk
bedankt!
De kaartjesautomaat van het Noorderbad.

Ik lag dan wel weken in het
ziekenhuis, er kwamen met regelmaat

Het werk gaat door

Ook dat hoort erbij. Op 14 september
aanstaande
is
het
Open

Lyda, onze trouwe vrijwilligster maakte
een foto tijdens de opnames die u op 14
september kunt komen bewonderen in De
Werkspoorfabriek.
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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
vrijwilligers (gastheren en -vrouwen) en 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

