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

We zijn gestart!
Na alle voorbereidingen zijn nu
de eerste fysieke werkzaamheden
van start. We kregen de sleutel
van
de
depotruimte.
De
stellingkasten werden geleverd en
de eerste exemplaren zijn in
elkaar gezet.

Gabriëlle Muris overhandigt de
sleutel van de depotruimte.

We zijn ook gestart met de
aanpassingen die nodig zijn voor
de Werkspoortafel. De Euromast
(waarvan het restaurant en de
brug werden gebouwd door
Werkspoor) kan niet op de tafel
blijven staan. Hij is te hoog voor
de overkapping die eroverheen
komt.
Dus moeten er aanpassingen
worden gedaan. De fietsenstalling
verhuisde naar de andere hoek en
op de plek van de fietsenstalling
moest wat anders komen.
Enige jaren geleden bouwde
Gerard van der Louw voor ons
een personenrijtuig in een
rolsysteem, zoals dat ook bij
Werkspoor in gebruik was.

Lassers konden in zo’n roltrommel
makkelijker werken.

Deze wagon krijgt nu (eindelijk)
een
mooi
plekje
op
de
Werkspoortafel.

vast. En bewaarde deze foto!

Wat ligt er nog bij u op
zolder?
Na zoveel jaren sparen van de
geschiedenis van Zuilen weten de
meeste lezers onder u wel dat we
altijd op zoek zijn naar nieuwe
aanwinsten voor de collectie.
Op de nieuwe locatie van het
Museum van Zuilen willen we,
nog meer dan we al deden, aan de
huidige en voormalige bewoners
vragen hun herinneringen aan
‘hun’ straat op te schrijven.
Dat past ook heel mooi in ons
plan om weer StraatReünies te
gaan organiseren.
In die 36 jaar dat we al
verzamelen hebben we al vele
verhalen gekregen. Die gebruiken
we graag om te verwerken in de
boekjes die we maken over de
desbetreffende straat.
Het is gebleken dat het plaatsen
van foto’s bij zulke verhalen de
verhalen een stuk leesbaarder
maken.
Onze voorzitter Paulus Jansen
kwam met idee om een oproep te
doen naar fotoalbums die op
zolder stof aan het vangen zijn.
Juist die albums – met foto’s van
vader en moeder, opa en oma –
gooi je niet zo makkelijk weg.
Maar… op zolder blijft het ook
maar liggen. En dan blijkt toch
dat in zulke albums foto’s zitten
die een stukje Zuilen laten zien
dat er niet meer is.
Foto’s van kerkelijke huwelijken,
schoolfoto’s, maar ook foto’s die
de straatfotograaf nam.
Een ‘straatfotograaf’, wat is dát
nou weer? hoor ik de nieuwe
generatie denken.
In de jaren 50 van de vorige eeuw
was een straatfotograaf een veel
voorkomende figuur in een
straat. Zo werd Leen van den
Heuvel uit de De Bazelstraat ook
op de foto gezet.
Toen de fotograaf enige dagen
erna de foto aan zijn moeder
wilde verkopen vond zij hem te
duur. Daarop verscheurde de
fotograaf het plaatje. Dat ging de
kleine Leen te ver: hij zocht de
stukjes bij elkaar en plakte ze

Alle kasten zijn leeggehaald en
wachten op de verhuizing. Ter
voorbereiding van de verhuizing
is dus ook de Werkspoortafel in
behandeling. Bezoekers kunnen
we dus niet ontvangen. Maar toch
kregen we leuke stukken voor het
museum. Distributiekaarten, een
(kleuren) filmpje met Michel
Stolker, een aantal clubblaadjes
van voetbalvereniging Elinkwijk
(met enkele uit 1947!) Ga zo
door: heft u iets voor het
museum: bel 06 81036662 eb we
maken een afspraak.

Ook het werk gaat door

Bijna alle stukje werden gevonden….

Het gaat ons niet om de privé
foto’s. Maar op een foto van het
verjaardagsfeestje van ‘tante
Pietje’ komen we wel de leefstijl
van toen tegen. De sigaretten en
sigaren op tafel, de glaasjes
jenever met suiker, noem maar
op.
We hebben in de loop der jaren al
verschillende albums gekregen.
Soms werd heel veel werk
gemaakt van zo’n fotoalbum.
Ook dat geeft een mooi
tijdsbeeld. Dus… als u op zolder
nog oude albums heeft liggen:
gooi ze niet weg alstublieft, maar
breng ze bij het Museum van
Zuilen, wij zijn er heel blij mee!

De heer P. Dirks maakte van het
fotoalbum met de foto’s van de
bevrijding een bijzonder mooi geheel.

Dicht, maar toch
komen er nog nieuwe
spullen binnen
Op de oude locatie zijn we dicht.

Niet voor publiek toegankelijk
(dus u moet me maar op mijn
woord geloven): op de twintigste
etage van het Stadskantoor is een
fraaie tentoonstelling ingericht
over de Zuilenees Michel Stolker,
waarschijnlijk is hij de eerste
wielrenner van Nederland die alle
drie de grote rondes heeft
gereden: de Tour de France, de
Giro (Ronde van Italië) en de
Vuelta (Ronde van Spanje). In de
aanloop naar de Vuelta is extra
aandacht voor deze bijzondere
man wel op zijn plaats.

Met dank aan de medewerkers van
het Stadskantoor die met de stukken
die wij hebben aangeleverd deze
prachtige tentoonstelling wisten te
creëren!.

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 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

