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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!!! 

 

 

We zijn gesloten 
Voor wie het gemist heeft in de 
media – Facebook, Twitter, het 
AD, de Telegraaf, Radio M en 
RTV-Utrecht – het Museum van 
Zuilen op de oude locatie is niet 
meer te bezoeken. 
Jammer, maar dat is een van de 
gevolgen van de groei waar we 
trots op zijn. 

 
 

Nog een laatste blik op de oude 
locatie. 
 

Inmiddels wordt er natuurlijk 
druk gewerkt aan de verhuizing. 
Er is veel werk aan de winkel. 
Er werd het afgelopen jaar vaak 
vergaderd. We spraken over het 
opstellen van een goed 
projectplan met Bureau Blueyard, 
de ontwerper van de inrichting 
Bardet Ontwerp, en voor het 
werven van de benodigde 
financiële middelen werd de hulp 
gevraagd van verschillende 
culturele instellingen. 
De opdracht voor de bouwer kan 
bijna de deur uit, we zijn bezig 
met, zoals dat zo mooi heet, de 
laatste loodjes. 
Ondertussen zijn ook in het 
Museum van Zuilen op de oude 
locatie de sporen al zichtbaar. Er 
zijn al kasten helemaal leeg en de 
anderen zullen spoedig volgen. 
Dat gaat niet zomaar: alle 
stukken staan – met hun 
‘verblijfplaats’ – vermeld in de 
computer. Dus, ieder stuk moet 
ook via aanpassing in de 
computer naar zijn nieuwe 
opbergplek. 
Op de nieuwe locatie komen ook 
nog eens ruim 200 nieuwe 
‘opbergplekken’, ook die moeten 
in de programmering ingevoerd 
worden. 
Hoewel het dus lijkt alsof er niets 
gebeurd (de deur aan de 
Amsterdamsestraatweg is dicht 

en die van de Schaverijstraat nog 
niet open) gaat achter de 
schermen het voorbereidend 
werk wel door. 
Wanneer de verhuizing 
daadwerkelijk plaats gaat vinden, 
en daaraanvolgend de opening op 
de nieuwe plek is op dit moment 
nog niet in beeld. Zodra we dat 
weten, gaan we dat natuurlijk ook 
rondzingen en bent u, als 
abonnee van de Zuilense 
Nieuwsbode als één van de eerste 
op de hoogte. 
 

Belofte maakt schuld 

In de loop der jaren hebben vele 
bezoekers van het Museum van 
Zuilen genoten. En, omgekeerd, 
hebben wij van de vele bezoekers 
genoten. 
Vaak kwam men niet met lege 
handen. Daarover kon u de vorige 
122 uitgaves van deze Zuilense 
Nieuwsbode’s lezen. 
Ook vaak kregen we een 
opmerking te horen in de trend 
van: ‘Dat heb ik thuis, dat breng 
ik voor het museum’. Maar… u 
begrijpt het denk ik al, het kwam 
er in veel gevallen (nog) niet van. 
Natuurlijk, ik weet wel dat je op 
zo’n moment het heel makkelijk 
toezegt, en eenmaal thuis, moet je 
eerst op zoek (Waar heb ik het 
ook alweer gelaten?) en 
vervolgens moet je dan ook nog 
maar weer eens naar het museum 
waar je pas geweest bent. 

 
 

De uitzondering bevestigt de regel: 
op de laatste dag dat we open waren 
bracht  T. Kroon en zoon het hoesje 
voor het bestek (naar de camping) 
gemaakt van het kunstleer dat bij 
Werkspoor voor zittingen van de 
rijtuigen verwerkt werd. 

Toch hopen we een beroep op de 
‘belovers’ te mogen doen. Echt, 
we kijken uit naar uw komst! Die 
‘warmwaterkruik, gemaakt van 
een granaathuls’, die speelgoed-
vrachtauto ‘die mijn vader nog 
gemaakt heeft bij Werkspoor’ en 
‘ik heb als schilder het vak 
geleerd bij Werkspoor en op 
zolder liggen nog een heleboel 
werkstukjes’ en al die andere 
toezeggingen over werkstukjes, 
examenstukken enz. die in de 
loop van laatste tien jaar gedaan 
zijn. 
Maak er uw goede voornemen 
voor 2020 van: breng het! Vooral 
Werkspoorstukken zijn extra 
welkom, omdat we op de nieuwe 
locatie extra uit willen pakken 
met een grote Werkspoor-
tentoonstelling: ‘Ons Werkspoor’. 
‘Ja maar, het Museum van Zuilen 
is nu toch gesloten?’, hoor ik u nu 
denken. Dat is waar. Maar voor 
het brengen van spullen 
(bijvoorbeeld die klein-formaat 
lastrafo, om in de rijtuigen te 
kunnen lassen) kunt u terecht op 
het woonadres aan de Amster-
damsestraatweg 573. 
Bel wel tevoren even op, want 
soms ben ik er even niet. 
Telefoonnummer 06 81036662. 
 

Afscheid van de oude 
locatie 

Voor onze donateurs XL werd op 
30 december een donateursdag 
georganiseerd. De laatste keer dat 
het Museum van Zuilen op de 
oude locatie te bezoeken was. 
Niet alle donateurs konden 
komen (enkele wonen gewoon té 
ver weg, waren op vakantie, of 
hadden andere bezigheden op dat 
moment). 
Het werd een gezellig samenzijn. 
Men kon kennismaken met het 
bestuur van de stichting en de 
gastheren en -vrouwen waarop 
we altijd maar weer een beroep 
mogen doen. Er werd een lezing 
gegeven, contacten gelegd, en dat 
alles onder het genot van een 
hapje en een drankje (dat ook 
weer werd verzorgd door de 
gastvrouwen die het museum een 
warm hart toedragen: mijn vrouw 
Toos en de onvermoeibare Lyda. 
Gelukkig was ook Ton van den 

Berg aanwezig, die naast een 
artikel voor Nieuws030 een 
aantal foto’s maakte. Onder 
andere deze, met het bestuur, 
samen met de gastvrouwen en -
heren. 

 
 
Bestuur en de gastheren en -vrouwen 
tijdens de donateursdag. Foto 
gemaakt door Ton van den Berg. 
 

Door Radio M Utrecht en RTV-
Utrecht werd ook aandacht 
geschonken aan de laatste dag 
dat het Museum van Zuilen open 
was op de oude locatie. 
Er werd (al om half acht ’s 
morgens) een radio-reportage 
gemaakt, gevolgd door een 
verslag op de televisie ’s avonds. 
Vroeg uit de veren dus, voorlopig 
wel voor de laatste keer… 

 

 
 

De zendwagen van Radio M, naast 
de Werkspoorfabriek. Zo kon een 
optimale verbinding worden 
gemaakt, voor een verslag over de 
verhuizing van het Museum van 
Zuilen. 
 

Tot slot 
Lees alstublieft de volgende 
pagina aandachtig: ZONDER 
UW STEUN ZIJN WE 
NERGENS!   
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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 adoptie-
donateurs 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-van-
zuilen/ 
 
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 

http://www.museumvanzuilen.nl/museum/help-het-museum-van-zuilen/
http://www.museumvanzuilen.nl/museum/help-het-museum-van-zuilen/
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