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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 vorderen gestaag!
Het overhandigen van de sleutels
voor de depotruimte was vorige
maand een belangrijke stap.
Maar ook deze maand zijn weer
een aantal belangrijke stappen
gezet.
De
huurovereenkomst
werd
getekend. Overvecht Vastgoed, de
eigenaar van onder andere de
‘Werkspoorkathedraal’ en de
‘Werkspoorfabriek’ sponsort het
Museum van Zuilen door de
komende vijf jaar geen huur te
berekenen. Deze periode hoeven
we alleen de servicekosten te
betalen. Dat is allemaal mooi op
papier vastgelegd en werd 19
februari
bezegeld
met
de
handtekeningen van de eigenaar
van de Werkspoorfabriek, Bob
Scherrenberg, en de voorzitter
van de stichting Museum van
Zuilen, Paulus Jansen.
Koffie met gebak ontbraken niet,
het was een feestje op zich. Voor
het tekenmoment hebben we het
bureau uit het gemeentehuis
Zuilen even in de nieuwe ruimte
gezet. Dat bureau wordt voor de
tentoonstelling ‘Ons Werkspoor’,
waarmee we van start gaan,
vervangen door een bureau uit de
kantoren van Werkspoor.

‘Koffie met gebak’ schreef ik al.
En wát voor gebak! Een prachtige
taart stond op ons te wachten (en
hij was heerlijk!).
Na de ondertekening en het
feliciteren kon de taart worden
aangesneden.

‘Welkom Museum van Zuilen in de
Werkspoorfabriek’.

Aan mij de eer deze de taart aan te
snijden, en ook dit gebeurde onder
toeziend oog! (het is gelukt hoor, we
hebben ervan gesmuld!)

Aan het werk maar
weer

Stadstuinbeheerder Edo Wiersema
en ik kijken toe hoe Bob Scherrenberg
de stukken tekent.

Na het feestje weer aan de slag.
Vorige keer schreef ik al dat de
eerste stellingkasten gemonteerd
waren:
samen
met
onze
vrijwilliger Henny Tielrooy is het
gelukt ze allemaal te monteren en
te plaatsen.

Op de oude locatie hadden we de
beschikking over iets meer dan
25 m2 opslag. De depotruimte die
we nu gaan invullen is met 57 m2
ruim twee keer zo groot. (Dus:
schroom niet, als u nog spullen
voor het Museum van Zuilen
heeft: we hebben er nu de ruimte
voor!)
De depotruimte werd voorzien
van verlichting en verwarming
(ook gesponsord door Bob
Scherrenberg, dank u wel!)
Hoewel we verhuisd gaan worden
door Verhuisservice W. van
Haarlem zijn de eerste boeken op
de stelling geplaatst. (Vergis u
niet, íeder boek moet – via het
programma in de computer – ook
verhuisd worden naar de nieuwe
locatie. Dus van (oude locatie)
‘achterste kamer plank 8’, naar
(nieuwe locatie) ‘2.0 plank 15.4’.
Vervolgens schrijven we – ook
weer in íeder boek – deze locatie
met potlood, zodat, als het boek
uit de opbergplek geweest is, we
ook weer weten waar het
teruggezet moet worden.
De meeste boeken hebben
ondertussen een plekje in het
depot gekregen.

De eerste acties op de
nieuwe locatie
Ook in het museum zelf wordt
gewerkt. De ramen die langs de
achterwand zitten, komen door
de ervóór geplande vitrines, niet
meer in beeld. Dus: tekst erop,
zodat vanaf de andere kant wel te
zien is waar we zitten, en als
achtergrond
een
zwarte
bespanning.

De Werkspoortafel krijgt zoals u
uit onze vorige berichten heeft
begrepen, een dominante plek in
het museum. Maar, er moet een
beschermende kap omheen. Ook
daarvan zijn de plannen gereed
en de voorbereidingen zijn klaar.

Nee nee, dit is niet de nieuwe kap. De
Werkspoortafel is wel klaar om naar
de nieuwe plek verhuisd te worden.

De openingsdatum is
bekend!
Hoewel
we
met
alle
voorbereidingen voor de
verhuizing onze handen vol
hebben, is ook de eerste stap
gezet voor de opening. De
bouwer heeft wat meer tijd
nodig en Pasen is ook nog
een reden om in de planning
rekening mee te houden, in
verband met vakanties.
We hebben wat meer ruimte
ingebakken in de planning,
er
moet
proefgedraaid
worden, voordat de opening
echt gedaan kan worden.
In het verleden heeft onze
burgemeester Van Zanen al
duidelijk laten blijken het
Museum van Zuilen een
warm hart toe te dragen, dus
hebben
we
juist
hém
gevraagd het vernieuwde
museum te komen openen.
Hij heeft te kennen gegeven
dat hij dit graag wil doen,
dus… we hebben een datum:

16 MEI 2020

is het zover en wordt het
vernieuwde museum op de
Schaverijstraat 13 geopend!

Ook Paulus Jansen tekende de
sponsorovereenkomsten en het
huurcontract.

De stellingen in de depotruimte staan
te wachten op de collectie.

Onlangs deden we een oproep voor
vergeten fotoalbums, die op zolders
liggen te vergaan, niet meer worden
ingekeken en (soms) toch nog een
stukje Zuilense geschiedenis in beeld
brengen. We hebben er een heel rijtje
van, zij staan al in het nieuwe depot.

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

