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DANK U WEL
DE VERHUIZING VAN HET MUSEUM VAN ZUILEN IS TE DANKEN AAN VERSCHILLENDE INSTANTIES. DE
GEMEENTE UTRECHT, HET VSB-FONDS, HET KFHEINFONDS, HET PRINS BERNHARD CULTUURFONDS,
HET ELISE MATHILDE FONDS HEBBEN EEN FORSE DUIT IN HET ZAKJE GEDAAN. HARTELIJK DANK!!!

Maar we kregen méér!

De verhuizing zelf, het overbrengen
van de collectie naar de nieuwe
locatie wordt ons aangeboden door
Verhuisservice W. van Haarlem, dat
ooit van start ging in Zuilen.

Zij scheurde een briefje in de vorm
van een hartje, schreef er vervolgens
een lieve tekst op, plakte aan de
achterkant tien euro van haar eigen
geld en legde het als verrassing op het
hoofdkussen van opa!

Verhuisservice W. van HAARLEM in De
Meern.

Maar ook dank aan de honderden
donateurs, sommige van hen al bijna
15 jaar! Vol vertrouwen in de
toekomst van het Museum van
Zuilen.
In de loop der jaren is het bedrag dat
de donateurs per jaar bijdragen
inmiddels opgelopen tot bijna €
10.000! En dat bedrag groeit nog
steeds, met enige regelmaat komen er
nieuwe donateurs bij. Hou vol!
Maar, zeker niet te vergeten zijn de
anonieme schenkers. Grote en kleine
bedragen verrasten ons de afgelopen
jaren met enige regelmaat. Op de dag
dat de verhuizing in het AD werd
vermeld, lag een ‘envelop met inhoud’
op de deurmat waar onze mond van
openviel!

Ze zijn getest, het zijn echte!!

Het zijn allemaal steuntjes in de rug
van instellingen en mensen die
vinden dat het Museum van Zuilen
moet blijven. Ontroerend was de
bijdrage van onze kleindochter Lola.

Weer StraatReünies

Op de nieuwe locatie wil het MvZ 2.0
straks ook weer van start met de
organisatie
van
StraatReünies
waarmee het Museum van Zuilen zo
‘beroemd’ is geworden (In heel Zuilen
en omstreken, maar ook vér
daarbuiten!)
We gingen bijna elf jaar geleden van
start en in die periode zijn veel
nieuwe bewoners in Zuilen komen
wonen. Naast de oudere bewoners,
die we graag kennis laten maken met
de huidige mannen en vrouwen in de
straat (en niet te vergeten de
kinderen) willen we ook graag juist de
nieuwe bewoners vertellen over de
geschiedenis van ‘hun’ straat. U hoort
hier natuurlijk meer over in de
volgende uitgaves van de Zuilense
Nieuwsbode.

De heer G. Nellestijn stapte het
museum binnen en bracht een houten
kistje dat hij in 1954 maakte op de
Dudok van Heelschool bij Werkspoor.
Ook van Werkspoor kregen we enkele
dagen later een gereedschapsplaatje
met lederen hoesje. Behoorde aan de
heer Dirks, werkzaam bij Werkspoor.
Ingeslagen nummer: 3145 met logo
van de fabriek. Op vertoon van zo'n
plaatje kon de eigenaar gereedschap
lenen dat hij nodig had voor zijn
werkzaamheden.

Gereedschapsplaatje van Werkspoor

En, in dit rijtje, last but not… een
serie mooie foto’s bracht de heer
Alberts. Allemaal met een stukje
Zuilense historie, waarbij deze, van de
Oranjekerk.

Zo krijg je opa wel stil!

Geen foto’s!

Dit is geen oproep om geen foto’s
meer aan te leveren voor de collectie,
daarvoor blijft het credo: Hoe meer,
hoe liever! (En dan natuurlijk met
een voorkeur voor foto’s van vóór de
annexatie per 1 januari 1954.)
Nee, in deze Zuilense Nieuwsbode
willen we wel een tipje van de sluier
oplichten hoe het museum op de
nieuwe locatie eruit gaat zien, maar
we plaatsen daarvan geen foto’s. Als u
echt wilt weten hoe eigentijds de
inrichting wordt, wat voor bijzondere
vormgeving we daar krijgen, zult u
moeten komen kijken.
Ontwerpbureau Bardet Ontwerp is al
maanden druk in de weer met de
vormgeving van het nieuwe Museum
van Zuilen (MvZ 2.0). De ontwerper
is inmiddels met hart en ziel
betrokken bij het wel en wee en heeft
het vormgeven in de vingers.
Een uitdaging voor de ontwerper was
vooral dat de uitstraling van het MvZ
2.0 in de pas moet lopen met de
vormgeving van de rest van het
gebouw Werkspoorfabriek. En dat is
bijzonder goed gelukt. Het wordt echt
een prachtig museum!

Gezellige drukte tijdens de StraatReünie
van de Marconistraat.

Nieuwe aanwinsten

En een vrij vaste rubriek in deze
nieuwsbrief is het stukje over nieuwe
aanwinsten die we de afgelopen
periode kregen. En ondanks de
verhuisdrukte: ook dit gaat maar
door!

Een mooi houten kistje, met prachtige
verbindingen, werkstukje van de Dudok
van Heelschool van Werkspoor-Utrecht.

De Oranjekerk aan de
Amsterdamsestraatweg werd op 23
januari 1958 op de foto gezet.
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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 met de
toezeggingen 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

