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DE VERHUIZING VAN HET MUSEUM VAN ZUILEN IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR: GEMEENTE UTRECHT, OVERVECHT
VASTGOED, VSB-FONDS, PROVINCIE UTRECHT, KFHEINFONDS, PRINS BERNHARD CULTUURFONDS, ELISE MATHILDE
FONDS, DE SPONSORS VAN LAARHOVEN DESIGN EN VAN HAARLEM, EN NATUURLIJK ONZE DONATEURS. DANK U WEL!

We zijn verhuisd
U zult niet verbaasd opkijken bij
deze mededeling, want er wordt
‘al een tijdje’ gerept over de op
handen zijnde verhuizing.
Maar deze week is toch wel een
hele grote stap gezet in de
richting naar een groter en
eigentijdser Museum van Zuilen.
Verhuisservice W. van Haarlem
uit De Meern (maar ooit
begonnen in Zuilen) maakte de
toezegging waar om ons gratis te
verhuizen.
Met zoveel vakmanschap en
plezier in het werk, zouden we
wel elke dag willen verhuizen.
Hartelijk dank!

Naar buiten is gelukt. Dat was het
makkelijke gedeelte!.

Langzaam maar zeker vult de eerste
verhuiswagen zich met de collectie.

Beetje reclame voor de verhuizers
mag natuurlijk niet ontbreken.
Bakken vol materiaal, mappen,
stoelen, banken, houten replica’s,
alles ging op reis.

Één van de verhuizers vertelde bij de
Brass Band Utrecht Noord te hebben
gespeeld. Hij vond het een eer om het
vaandel te mogen overbrengen.

Nadat
de
collectie
was
overgebracht naar het depot bij
de nieuwe locatie kwam de
grootste klus van de dag.
Letterlijk en figuurlijk. De
Werkspoortafel moest natuurlijk
mee. Hij krijgt ook op de
Schaverijstraat een bijzondere
plek. Maar… om daar te komen
had nog wel een paar voeten in de
aarde.
Gelukkig heeft Bardet Ontwerp
uit Rotterdam, het bureau dat de
vormgeving van het Museum van
Zuilen heeft ontworpen, bedacht
dat het van belang is een goed
zicht op deze tafel te hebben. Dit
hield in dat de tafelhoogte werd
verlaagd naar 40 cm. Dan wordt
het al een heel stuk makkelijker
om de tafel op z’n kant door de
deur te halen. Omdat we niet
wisten
wat
de
weersomstandigheden zouden zijn, werd
de tafel ingepakt in plastic folie.

Dan is de tweede trap blijkbaar een
makkie: de man links onder tilt met
één hand mee, en maakt een foto met
het toestel in zijn rechterhand. (Leuk
voor later!)

Door de deur van de Schaverijstraat
13 is ook gelukt. (was wel handig dat
er handvatten aan de rand gemaakt
zijn, op de vier hoeken kon zo mooi
iedereen op afstand blijven). Maar
hij past niet in de lift. Dat wisten ze
wel hoor, ‘Geen probleem, dat komt
wel goed hoor’, even in de handen
spugen (nee, nee, dat mag al
helemaal niet in deze tijden, foei!) en
daar gaan ze…

En met wat passen en meten is ook
de ingang van het museum
gepasseerd. De tafel staat op zijn
nieuwe plek. Mooier dan ooit.
Het verhuizen is klaar.
We kunnen gaan inrichten….

Tot slot
Dus… vier sterke verhuizers dragen
de tafel de trappen op. Gelukkig zijn
die lekker breed. De tafel hoefde hier
niet op z’n kant. Hier zijn ze
halverwege de eerste van de twee.

Lees alstublieft de volgende
pagina aandachtig: ZONDER
UW
STEUN
ZIJN
WE
NERGENS!
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Het Museum van Zuilen is aan het 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

