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EVEN VOORSTELLEN: ONZE LYDA
Het Museum van Zuilen is op zoek naar vrijwilligers, gastheren en -vrouwen, die het
museum draaiende houden. Om u een indruk te geven ‘of het nou wel zo leuk is?’,
hierbij een interviewtje met onze trouwe vrijwilligster Lyda.
Wanneer ben je begonnen als vrijwilligster?
Tijdens de StraatReünie van de Siemensstraat werd een oproep gedaan voor
gastvrouw (of heer). Daar ging ik een nachtje over nadenken. Maar niet heus, ik heb
dezelfde avond een mailtje gestuurd en bij de eerstvolgende StraatReünie was ik
mede gastvrouw.
Hoe kwam je ertoe?
Het was voor mij toch een soort thuiskomen. Na mijn jeugd doorgebracht te hebben
in Zuilen heb ik door het halve land gezworven, maar het bleek toch dat Zuilen de
ziel had die ik zocht.
Heeft het je geholpen?
Zeker, je bent onder de mensen, leert mensen kennen, en… je leert wat over Zuilen.
Vind je het leuk werk?
Ja, ik vind het leuk, het Museum van Zuilen voelt als een warme deken om me heen.
Als ik er geen plezier aan zou beleven, dan stopte ik ermee.
Hoe vaak ben je actief in het MvZ?
Het begon met een dagdeel per maand (met de StraatReünie). Inmiddels is dat
gegroeid en ben ik zes dagdelen per maand met veel plezier actief in het museum..

Nieuwe aanwinsten
Als u terugbladert in de vorige
uitgaven van deze Zuilense
Nieuwsbode
zal
het
u
ondertussen wel duidelijk zijn dat
we
voortdurend
nieuwe
aanwinsten voor de collectie
krijgen aangeboden.
Enkele dagen geleden reden we
naar
de
grote
Elinkwijkverzamelaar H. Kel. Hij stelde
verschillende stukken uit zijn
verzameling in bruikleen voor de
tentoonstelling
100
jaar
Elinkwijk.

overgeslagen, de rit duurde
anderhalf uur. Maar… het was de
moeite waard. Wat een enorme
verzameling heeft deze man. En
gelukkig
ook
uitstekend
geadministreerd! Petje af.

Het werd een hele reis (door de
telefoon meldde hij dat het 55
minuten rijden was, maar hij
heeft dan wel wat stukken

een vitrine in te richten over de
Borstelfabriek van de ‘Gebrs.
Jonker’.
Samen met de binnenkort te
openen
tentoonstelling
over
Honderd jaar Elinkwijk – met
extra aandacht voor Humphrey
Mijnals – zeker een reden om op
korte termijn het Museum van
Zuilen te bezoeken.

Andere openingstijden

De heer Kel bij een deel van zijn
vermaling: de mappen met
informatie per speler.

Zelfs de rookworstfabrikant in Olst
maakte op zijn verpakking reclame
voor Elinkwijk!

het Museum van Zuilen.
Daarvoor reisden we af naar
Amstelveen.

De
televisie-uitzending
over
kleine museum blijkt goed
bekeken. Ook een mevrouw uit
Amstelveen zag het. Zij is een
kleindochter van de heer Jonker,
waarvan in Zuilen een grote
borstelfabriek stond.
(zie de Zuilense Nieuwsbode 116.)
We werden door haar gebeld: zij
bezat een borstel, bij de fabriek
gemaakt), en vond het een goed
idee deze borstel te schenken aan

Mevrouw S. uit Amstelveen met de
door haar geschonken borstel.

Zo is de tekst in de borstelharen beter
te zien. En blijkt de borstel dus al 120
jaar geleden gemaakt te zijn!

We kregen uit Amstelveen nog
meer historisch materiaal mee
die interessant genoeg zijn om

Let u alstublieft wel op de nog
steeds gewijzigde openingstijden.
Zelf ben ik nog herstellende en
dus
afhankelijk
van
de
vrijwilligers (Waar staat die
oproep om vrijwilliger te worden
ook alweer? O, ja, boven aan deze
pagina.)
Op dit moment is het museum
open van woensdag tot en met
zaterdag van 13 tot 16 uur.
Voor de zekerheid raden we u aan
op de site te kijken of dit
veranderd is, of: belt u tevoren
even: 06 810 366 62.

Het werk ging door
De lezing over De Leerschool van
Werkspoor tijdens de Open
Monumentendag
werd
goed
bezocht.
Daarna werd een rondleiding
door
het
gebouw
(De
Werkspoorfabriek) georganiseerd
door De Stadstuin, het bedrijf dat
het gebouw beheerd.
En ondertussen heb ik zelf ook
weer de eerste schamele schreden
in het museum gezet.
(Het gaat dus gestaag beter met
mijn herstel!)
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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

