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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!!!

De opening op 16 mei
gaat niet door
Het zal u niet verrassen. Eindelijk
konden we de openingsdatum
plannen, de burgemeester gaf al
aan dat hij graag bereid was deze
opening te komen doen, komt er
een alles veranderend virus over
de wereld en is het onmogelijk
geworden om op 16 mei de
opening door te laten gaan.
Bijzonder jammer! Wij (en velen
van u ook, weet ik) keken ernaar
uit: eindelijk was het moment
daar waar we al zo lang naartoe
werken.

werknemers van de fabriek en de
verhalen die bij de ‘beuntjes’
horen.
‘Beuntjes’ was de Geuzennaam
die oud medewerker Jaap Post
gaf aan de dingen die bij
Werkspoor werden gemaakt ‘voor
eigen gebruik’.

Maar er wordt nog wel
gewerkt
Uitstel van de opening is zeker
voor ons geen afstel. We zijn
behoorlijk
druk
met
de
voorbereidingen voor de verhuizing. Vele planken in het depot
zijn al gevuld en dat gaat gestaag
door.
Ook voor de audiovisuele presentaties zijn de werkzaamheden in
volle gang. Op de nieuwe locatie
komen verschillende schermen te
hangen. Hierop worden (in het
kader van de tentoonstelling ‘Ons
Werkspoor’ waarmee we van start
gaan) een viertal bedrijfsfilms
van Werkspoor getoond: het
voorstellen van de fabriek als
onderdeel van de Verenigde
Machine Fabrieken (V.M.F.), de
bouw van de Haringvlietsluizen,
de bouw van een suikerfabriek in
Perzië en de bouw van een
locomotief voor de Argentijnse
Spoorwegen.

Maar met al deze aandacht voor
Werkspoor: we vergeten Zuilen
natuurlijk niet, we blijven per slot
van rekening het Museum van
Zuilen.
Zo komt er is een permanente
PowerPointpresentatie over de
gemeente Zuilen, en… er komt
een tafel met een touchscreen
scherm. Op de scherm vinden we
de plattegrond van Zuilen met
daarop,
door
middel
van
‘druppels’ meer dan zeventig
plekken die bij de geschiedenis
horen van ons dorpje aan de
schone Vecht.
Als u op zo’n ‘druppel’ tikt komt
de tekst met foto in beeld die het
verhaal vertellen dat bij deze plek
hoort.
Ook hieraan wordt nog gewerkt,
maar, de ontwerper/vormgever
heeft al verschillende proeven
laten zien: het wordt heel leuk!

Het poppenwiegje dat de heer Post
maakte voor zijn dochter.

De heer Post was zelf een groot
leverancier van vele beuntjes, van
poppenwiegje tot visloodjes en
van keukengerei tot het houten
hoesje voor zijn persoonsbewijs
in de Tweede Wereldoorlog,
allemaal bij Werkspoor gemaakt.
Ook de verhalen die hij vertelde
over de (on)mogelijkheden om
zulke prachtige werkstukjes te
maken, hebben we vastgelegd.

De plattegrond van Zuilen met de
druppels waarachter de geschiedenis
verschijnt. Een onderdeel van onze
touchscreentafel.

Een aantal
werkzaamheden werd
gestaakt
Niet alle werkzaamheden gaan
door. De bouwer van het interieur
heeft het werk moeten staken in
verband met een (aantal) zieke
medewerker(s). Dan gaat het
even niet door natuurlijk. We
wensen alle medewerkers een
goed herstel en veel gezondheid
toe.

Hoe nu verder?

De enorme schuiven van de
Haringvlietsluizen aan de zee-zijde
werden door Werkspoor gemaakt en
geplaatst!

Op enkele andere schermen
tonen we interviews met oud-

Werd ook als beuntje gemaakt bij
Werkspoor: maanvissen op een stuk
steen.

Te plannen valt er niets op dit
moment. We werken voor zover
dat (nog) mag en kan gestaag
door. Dagelijks groeit de collectie
in het depot.
De Werkspoortafel vraagt ook
nog een beetje aandacht (op de
oude locatie was de achterkant
van de grote loods niet te zien, er
stond een paneel tegenaan. Dat

veranderd nu, dus moet de loods
rondom
bijgewerkt
worden:
steentjes (van karton) en stalen
balken (van 1mm dik triplex)
maken het nu allemaal wat
natuurgetrouwer dan voorheen.

Oproep voor reünie
straatvoetbal en
korfbal verenigingen
SHO & ZVV en
vrienden
Begin jaren zestig van de vorige
eeuw werden in Utrecht voor de
jeugd
straatvoetbalwedstrijden
georganiseerd.
Het
Utrechts
Nieuwsblad was hoofdsponsor en
veel Zuilense straten speelden
mee. Frits Brouwer stuurde ons
het verzoek om aandacht te
schenken aan de door hem te
organiseren reünie ‘straatvoetbal
en korfbal verenigingen SHO &
ZVV en vrienden’. Hij schreef
ons: ‘Onze reünie vindt plaats op
17 oktober 2020 in Zuilen.
De locatie is geboekt.
Het exacte adres wordt pas kort
voor
aanvang
naar
de
(betalende) deelnemers gestuurd.
We willen de reünie uitsluitend
voor echte ex-Zuilenaren houden.
Mocht er toch belangstelling zijn
van niet ex-Zuilenaren dan
kunnen ze hun verzoek aan
ondergetekende
sturen
op
brouwerfrits50@ziggo.nl .
De feestcommissie gaat het
verzoek dan bekijken.’
Mocht u dus interesse hebben…

Een elftal van de straatvoetbalclub
SHO. Staand v.l.n.r.: Ferdinand ,
Charles, Henk, Walter, Ferdinand,
Wim. Gehurkt v.l.n.r.: Peter, Gerty,
Ferry, Frits, Charl en Max.

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

