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EVEN VOORSTELLEN: ONZE HENNY
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 vrijwilliger Hennie Tielrooy.
Wanneer ben je begonnen als vrijwilliger?
Ongeveer vier jaar geleden ben ik begonnen met ‘op afroep’ van Wim om zijn
afwezigheid tijdens vakanties in te vullen, in een poule met vrijwilligers
gastheren en -vrouwen.
Hoe kwam je ertoe?
Omdat ik wat meer vrije tijd had om leuke dingen in te vullen, leek mij dit een
leuke uitdaging.
Heeft het je geholpen?
Ja, dat heeft het zeker. Ook omdat er af en toe leuke dingen zijn om mee te
maken en om mensen te ontvangen die wat met Zuilen hebben vanwege
geboorte of werk.
Vind je het leuk werk?
Het is leuk werk, mede doordat je naar aanleiding van de boeken van Wim en
ook na het lezen van de uittreksels voor de StraatReünies meer te weten komt
over ons mooie Zuilen.
Hoe vaak ben je actief in het MvZ?
Op verzoek van Wim met invulling voor de aanwezigheid in het museum en nu
in verband met zijn minder aanwezigheid door zijn ziekte en met de aankomende verhuizing naar het Werkspoorterrein.
Een andere vorm van reclame die we
kregen voor de collectie was een
compleet
‘verzamel-album
met
leerzame beschrijving van plaatjes uit
de dierenwereld’.
Heel verrast werden we met een
prachtige foto van het pand aan de
Daalseweg ‘in nieuwstaat’. Wat je
noemt ‘een plaatje’.

Nieuwe aanwinsten

In Zuilen, aan de Daalseweg (op het
gedeelte dat sinds september 1949
Edisonstraat heet) zat op nummer 34
één van de winkels van Bakkerij
Amsing.
Deze
bakker had
nog
meer
vestigingen: in Zuilen in de Hubert
Duyfhuysstraat 35 en in de stad
Utrecht nog aan de Amsterdamsestraatweg 216 en de ‘Hoog
Ravenscheweg 129’.
De bakkerij voor al deze winkels was
in Hoograven: Helling124.

Op ‘Het landje van Amsing’ aam het
eind van de Balderikstraat maakte
Wim van ’t Hoog de bakfietsen voor
de heer Amsing. Later begon Van ’t
Hoog een garage aan de Hubert
Duyfhuysstraat.
Na enige jaren ging deze W. van
Haarlem een verhuisbedrijf beginnen
en hij stalde zijn verhuiswagens (en
kisten) in een grote loods op… ‘Het
landje van Amsing’.

De Van Hoornekade op de kalender.

De winkel van Amsing aan de
Daalseweg 34.
Het klapstuk moest toen nog komen.
De heer Van Dijk had het lekkerste
voor het laatst bewaard. Hij had
namelijk ook nog de amandelmolen
die bij Amsing in gebruik was:

Helling 124 was ook een winkel van
Bakkerij Amsing. Mevrouw Amsing
staat in de deuropening.
De heer Van Dijk sr. werkte als
bedrijfsleider bij Amsing en zijn zoon
(Dat is de heer Van Dijk jr. die ons
belde, maar hij is ook al 90) belde
vorige week naar het Museum van
Zuilen. Hij had nog wat ‘stukken’ van
zijn vader en is aan het opruimen: of
we interesse hadden?
Maandag 28 oktober een bezoek
gebracht aan de zoon en ter aanvulling van de collectie hebben we niet
alleen mooie, bijzondere stukken gekregen, maar ook leuke verhalen.
Zo vertelde Van Dijk jr. dat vanaf de
bakkerij op Helling 124 de broden
werden vervoerd door de heer W. van
Haarlem.

bijna door het jaar heen. Hoogste tijd
voor het maken van de kalender 2020
voor de donateurs M, X en XL. Hij is
gedrukt en binnenkort gat de
kalender op de post naar de
donateurs die hiervoor in aanmerking
komen.

Het verhuisbedrijf van W. van
Haarlem bestaat nog steeds en
vierde dit jaar het 90-jarig bestaan.
Bakkerij Amsing heeft in de loop der
jaren veel reclame gemaakt. Toen ik
de heer Van Dijk vertelde over het
oranje omslag dat door Amsing werd
uitgegeven in de Tweede Wereldoorlog voor het bewaren van
distributie bonnen, vertelde hij dat
vanwege zijn broodzakken die
bedrukt waren met een diagonale
driekleur de heer Amsing nog in de
gevangenis heeft gezeten.

Vorige kalender werd gevuld met 12
afbeeldingen van oude Zuilense
winkelinterieurs. Voor 2020 hebben
we gekozen voor een 12-tal Zuilense
straten.

De Pr. Beatrixlaan op de kalender.

Prachtige – en nog werkendeamandelmolen, ooit gebruikt bij
bakkerij Amsing.

Nieuwe kalender
Ondertussen schieten we al weer

We bedanken alle donateurs die
een steentje hebben bijgedragen
aan het behoud van het Museum
van Zuilen. De verhuizing is
daardoor vrijwel zeker een feit.
Komende weken horen we
meer. Zodra die 100% zekerheid
er is laten we u dat natuurlijk
weten. Wanneer u ondertussen
nog een donateur kunt werven:
we zouden het zeer op prijs
stellen!
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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

