2016

Januari 2016
Persbericht geschreven
Posters gemaakt en rondgebracht
Boekje gemaakt over de Clement van Maasdijkstraat
Een korte lezing met PowerPoint over deze straat
Digitale Zuilense Nieuwsbode verzonden aan 1020 geïnteresseerden
Posters gemaakt en rondgebracht
Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
Facebook-pagina van het museum
Bij ‘Clown Tuffie’ drie koffers toneelmateriaal opgehaald.
Verzoek gekregen om meer informatie te geven over het Kerstkribbencomité van de
St.-Ludgerusparochie. Een en ander omdat mevrouw Enderman-Kolsteeg de door dit
comité gebruikte oude kerststal heeft aangeboden aan het Catharijneconvent en
daarbij zoveel mogelijk informatie wil aanleveren.
Verzoek gekregen om meer informatie te geven over de Piramideschool aan de C. van
Maasdijkstraat, omdat deze mogelijk op de gemeentelijke monumentenlijst komt.
Verzoek om hulp bij een zoektocht naar de (naar Australië geëmigreerde familie
Hoogenboom)
Eindverantwoording ingediend voor de subsidie van de GU over 2015
Op uitnodiging het schaakevent bijgewoond in het Spoorwegmuseum
De nieuwe naam op het Verzetsmonument (MvZ heeft op verzoek van de familie de
aanvraag gedaan) werd geplaatst
Aanvraag van A. van Ravenswaay Claasen voor behoud van treinstel (mogelijk te
plaatsen in de Werkspoor‘kathedraal’) neergelegd bij de eigenaar, B. Scherrenberg

D. van den Brink’ staat bovenaan
de namen van de Zuilense Verzetstrijders

Enthousiaste bezoekers
van de StraatReünie voor
de Clement van
Maasdijkstraat

De adviezen kenden grote
hoogten (met dank aan Ed van
Eeden), vandaar (én omdat de
wethouder zo bereidwillig was!)
dat het remise werd
Februari 2016
Persbericht geschreven
Posters gemaakt en rondgebracht
Boekje gemaakt over de Herman Modedstraat
Een korte lezing met PowerPoint over deze straat
Digitale Zuilense Nieuwsbode verzonden aan 1040 geïnteresseerden
Posters gemaakt en rondgebracht
Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
Facebook-pagina van het museum
Ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van het openluchtschaakbord op het
Grootmeesterplein de openingswedstrijd gespeeld tegen wethouder sport, Paulus
Jansen
Interview gegeven over de Demka aan RTV-Utrecht voor Demkadocumentaire
Interview gegeven over de vele fouten bij de nieuwe straatnaambordjes aan het
AD/UN

Ondanks toezeggingen werden de
nieuwe bordjes ook met de foute teksten
geplaatst
Informatie verschaft aan Museum van Speelklok over Zuilens Volkslied, muziekstuk
geleverd. E.e.a. naar aaleiding van het 60-jarig jubileum van de Lange Gavioli, die in
de zomer van 2016 door de Utrechtse wijken zal trekken en wijkgerichte muziek ten
gehore zal brengen.
Vergadering in MvZ voor komende viering 4 en 5 mei. Gevraagd voor een
tentoonstelling en lezing in het Vorstelijk Complex op 5 mei
Eén van de stoelen uit de Trouwzaal van het vormalig gemeentehuis is in bruikleen
afgestaan voor plaatsing in de Burgemeesterskamer in het Utrechtse Stadskantoor.
Voor de tentoonstelling in het Stadskantoor over werken toen, werken nú en werken
stráks is de replica Cees Achterberg, met een Werkspoorbureau en tijdklok in
bruikleen gegeven.

Bewoners van de Herman
Modedstraat lieten zich ook niet
onbetuigd

Enthousiaste 90-jarige J.M. de Muinck Keizer bij
zijn bezoek aan de Demka-tentoonstelling in het
Museum van Zuilen

Maart 2016
Persbericht geschreven
Posters gemaakt en rondgebracht
Boekje gemaakt over de Minister Talmastraat
Een korte lezing met PowerPoint over deze straat
Digitale Zuilense Nieuwsbode verzonden aan 1050 geïnteresseerden
Posters gemaakt en rondgebracht
Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
Facebook-pagina van het museum
Bij Mitros nog maar eens gevraagd naar de stand van zaken rond de toegezegde
informatiebordjes bij de muurschilderingen van treinen in o.a. de Goudsbloemstraat
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum op 2 maart een lezing gegeven voor de soos
van de Bethelkerk over Zuilen en zijn kerken
4 maart gebeld met Volksbuurtenmuseum wanneer de in bruikleen gegeven zilveren
replica van het Vliegermonument terugkomt
5 maart ontvangst van de familie Wolff, het echtpaar viert 40-jarig huwelijksfeest en
wil (met fotograaf) in MvZ herinneringen ophalen aan het Zuilen ‘van toen’.
9 maart ontvangst familie Steenbrink voor de Demka-tentoonstelling
15 maart met succes kunnen bemiddelen tussen Godfried van Run, van de redactie van
De Grote Geschiedenis Quiz (GGQ), en de eigenaar van de Werkspoorkathedraal voor
het (goedkoper) mogen maken van opnames in genoemde kathedraal
14 maart Persbericht geschreven voor de opgeschilderde Sik
16 maart Reünie voor kantoorpersoneel van Demka
17 maart ontvangst Buurtteam van Mitros voor basisinformatie over de geschiedenis
van Zuilen
17 maart ontvangst Nathalie Nijkamp voor een project voor ouderen in De Dame
24 maart op verzoek van Jim Terlingen ondersteunende informatie verstrekt over Ph.
Cohen (wáár op de ASW tot 1952 zijn winkel was)
25 maart op verzoek van Eline een powerpoint voorstelling mogen geven voor de
genodigde pers bij de opening van het project Schaft in de Werkspoorkathedraal
26 maart ontvangst van de heer C. Diepeveen, de wijkwethouder voor Zuilen, met
echtgenote (4 uur, inclusief lunch in het MvZ)
27 maart voor het magazine Bridge foto’s aangeleverd over Michel Stolker
April 2016
Persbericht geschreven
Posters gemaakt en rondgebracht
Boekje gemaakt over de M. de Klerkstraat
Een korte lezing met PowerPoint over deze straat
Digitale Zuilense Nieuwsbode verzonden aan 1060 geïnteresseerden
Posters gemaakt en rondgebracht
Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
Facebook-pagina van het museum
Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl
In overleg met de Werkgroep Directe Voorzieningen offerte aangevraagd voor het
maken van stalen schaakstukken in Het Schaakwijk
13 april ondersteunende informatie aan Simon Dickens over waarheidsvinding heer
Boomgaart als verzetsman in Zuilen.
14 april door Fabian Mol van de GU verzocht mee te denken over mogelijkheden
herinrichting plein hoek Amsterdamsestraatweg en de St.-Ludgerusstraat
15 april op verzoek hoge resolutiescan aangeleverd van de opa van Antoine Daalderop

16 april Rijkswaterstaat getipt over ontbrekende informatie bij een brug die Werkpoor
bouwde
17 april op verzoek van het Zuilens Fanfare Corps als ‘Maestro’ mogen dirigeren in het
Vorstelijk Complex.
Mei 2016
Persbericht geschreven
Posters gemaakt en rondgebracht
Boekje gemaakt over de St.-Willibrordusstraat
Een korte lezing met PowerPoint over deze straat
Zuilense Nieuwsbode verzonden aan 1070 geïnteresseerden
Posters gemaakt en rondgebracht
Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
Facebook-pagina van het museum
Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl
4 mei tekst mogen aanleveren voor wethouder Diepeveen bij de Dodenherdenking in
Zuilen
5 mei lezing over Zuilen in de Tweede Wereldoorlog in het Vorstelijk Complex
6 mei de heer F. Bruning van de NTR is bezig met een documentaire over de
familiegeschiedenis van Arjan Lubach, en wilde ook van de familie Norbruis
(Burgemeester O. Norbruis van de overgrootvader van A. Lubach) meer informatie
11 mei aanwezig in het Stadskantoor bij de opening van de tentoonstelling Utrecht
Werkt (waarvoor o.a. de houten replica Cees Achterberg is uitgeleend)
11 mei ontvangst Evie Guldemeester (School voor de Journalistiek) voor project over
de ten onrechte vermelding op het Joods Monument
12 mei ontvangst kinderen van groep 8 van basisschool De Kleine Vliegenier als
onderdeel van hun geschiedenisles
12 mei aanwezig bij de ingebruikstelling van de ‘wijken om de tafel op de
Burgemeesterskamer’ op het Utrechtse Stadhuis, waarvoor het MvZ één van de
trouwzaalstoelen in bruikleen gaf
16 mei aanwezig bij vernieuwing van Het Brandsein, koffie voor de makers in het MvZ
27 mei vernieuwde site on-line gekomen

Veel betere leesbaarheid van de lantaarn met de tekst
‘Brandsein’
Juni 2016
Persbericht geschreven
Posters gemaakt en rondgebracht
Boekje gemaakt over de Adriaan van Bergenstraat
Een korte lezing met PowerPoint over deze straat
Digitale Zuilense Nieuwsbode verzonden aan 1085 geïnteresseerden
Posters gemaakt en rondgebracht
Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de

Facebook-pagina van het museum
Wekelijks (5x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl
12 juni lezing gegeven in het Rosarium te Doorn over de Demka-geschiedenis voor
bijna 60 leden van de familie De Muinck Keizer
16 juni eerste exemplaar in ontvangst mogen nemen van het boekje 111 plekken in
Utrecht die je gezien moet hebben

Boekje 111 plekken in Utrecht… waarin ook MvZ
vermeld wordt
17 juni F. Bruning van NTR zocht contact met MvZ voor een documentaire – over Arjen
Lubach en familie – meer info verschaft over Ds. Schouten
In overleg met de werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht offerte
aangevraagd voor stalen schaakstukken, inclusief montage tegen de wand van schuren
aan het Grootmeesterplein (innitiatief van Yma Jan Jellema)
Brainstormsessie met Annemarthe Westerbeek van het Zuilens Fanfare Corps over
project ‘Varen van Oud naar Nieuw (Zuilen)’, dat in januari 2017 wordt uitgezonden
23 juni aanwezig bij onthulling informatiebord in de Kapelstraat over het daar in de
Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuig
September 2015 hield ik een aangepaste lezing over Zuilen in Lieven de Key voor
ouderen die niet zelfstandig meer kunnen wonen. Hiervoor had ik een vergoeding
gevraagd van € 200. Vond de lezing niet het succes wat ik ervan verwachtte. Daarom
lang gewacht met sturen van de rekening. Heb 25 juni een mail gestuurd, waarin ik
uitleg waarom geen rekening en voorgesteld een donatie te doen ‘naar waarde’. De
organisatie zag geen reden om géén € 200 over te maken en heeft dat inmiddels ook
gedaan.

Aankondiging lezing over ‘Zuilen in beeld’
Interview door Jeroen Kreule voor artikel in het
AD/UN over zoektocht naar ‘Man in de pan’, bij Demka. (in de loop der jaren
terugkerend (broodje-aap?) verhaal).
Juli 2016
Persbericht geschreven
Posters gemaakt en rondgebracht
Boekje gemaakt over de Cornelis Dirkszs en Jan Haringstraat
Een korte lezing met PowerPoint over deze straten
Digitale Zuilense Nieuwsbode verzonden aan 1095 geïnteresseerden
Posters gemaakt en rondgebracht
Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
Facebook-pagina van het museum
Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl
Toezegging over de bruikleenovereenkomst per augustus 2016 van de PvdA-Vlag. Nu
in bezit van de heer Jos van Zanten (en indirect van ’t Huis aan de Vecht). Moet wel
beschikbaar blijven voor de 1-mei vieringen aldaar
12 juli zijn eindelijk (na ongeveer twee jaar) de tekstbordjes geplaatst bij de vier
muurschilderingen van (Werkspoor) treinen in de Goudsbloemstraat en de
Moerbeistraat. Aanwezig op verzoek werkgroep Directe Voorzieningen voor de juiste
plaatsbepaling (en welk bordje bij welke trein hoort)

Beetje donker plaatje, maar (ook)
de StraatReünie van juli was zeer
gewaardeerd!
7 juli aanwezig bij de bewonersavond herinrichting plein St.-Ludgerusstraat
15 juli op verzoek (en naar aanleiding van mijn navraag waar het tekstbordje blijft met
uitleg over het gemeentewapen dat geplaatst werd aan het begin van de Burgemeester
Norbruislaan) tekst voor het duidingsbordje nogmaals doorgestuurd.
28 juli heeft de kunstschilder Jos Peeters op verzoek van het MvZ de
imitatieschoorsteen in de etalage van het museum beschilderd alsof het marmer
betreft.

Augustus 2016
Persbericht geschreven
Posters gemaakt en rondgebracht
Boekje gemaakt over de Pedagogenbuurt
Een korte lezing met PowerPoint over deze straten
Zuilense Nieuwsbode verzonden aan 1105 geïnteresseerden
Posters gemaakt en rondgebracht
Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
Facebook-pagina van het museum (op dit moment 1375 x ge-liked
Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl

Geanimeerde bezoekers StraatReünie
Pedagogenbuurt in augustus

Op zondagmiddag(!) 21 augustus kreeg het MvZ bezoek van de D-66-fractie van de
gemeente Utrecht, geïnitieerd door Milos Labovic
Gepolst door Spoorwegmuseum of het MvZ materiaal heeft bij de tentoonstelling in
2017 over de Indonesische Spoorweg
11 augustus filmopnames door Robbert van Vleit in MvZ over ijsbanen in Utrecht,
m.m.v. Kees Ebbenhorst.
18 augustus op verzoek G. Bouwmeester manuscript becommentarieert deel van het
Brandweerboek van de Vrijwillige Brandweer Zuilen
September 2016

Persbericht geschreven
Zuilense Nieuwsbode verzonden aan 1107 geïnteresseerden
Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
Facebook-pagina van het museum (op dit moment 1377 x ge-liked
Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl
2 september aanwezig bij de Straatmakersborrel in café Gijs. Ook de herinrichting St.Ludgerusplein kwam aan bod
4 september aanwezig op verzoek bij de uitreiking van het eerste exemplaar aan Peter
Steijn, van het boek UNMAKING, door Expodium (kuntsgroep die actief is/was in de
Werkspoorkathedraal
7 september geïnterviewd door leerlingen van de School voor de Journalistiek

Foto Laura Helmus van de School
voor de Journalistiek
14 september L. van Veldhuizen met tweetal Engelse bezoekers over architectuur van
Vorstelijk Complex
15 september interview door Kim Somberg en Senay Karadag over persoonlijke
verhalen uit de rijke geschiedenis van Zuilen
26 september op verzoek van Annet Smit-Dirks oproep geplaatst op site en in Zuilense
Nieuwsbode voor Reünie van de Prinses Beatrixschool
Vervolgartikel geschreven voor het Zuilens Magazine ‘Wandelen over de
Amsterdamsestraatweg deel 6
Oktober 2016
Persbericht geschreven
Posters gemaakt en rondgebracht
Boekje gemaakt over de W.J. Bossenbroekstraat
Een korte lezing met PowerPoint over deze straat
Digitale Zuilense Nieuwsbode Zuilense Nieuwsbode verzonden aan 1108
geïnteresseerden
Posters gemaakt en rondgebracht
Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
Facebook-pagina van het museum (op dit moment 1380 x ge-liked
Wekelijks (5x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl
Wekelijks foto geplaatst op de Facebookpagina van Amsterdamsestraatweg
4 oktober aanwezig bespreking voortgang Zuilens Magazin
10 oktober verzoek mee te denken over mogelijkheden rond de oude spoorlijn bij de
gasfabriek (Werkspoor?)
14 oktober op verzoek van W. Rozema aanwezig bij rondleiding in
Werkspoorkathedraal

In de Werkspoorkathedraal, met o.a.
eigenaar Bob Scherrenberg
15 oktober ontvangst 11 familieleden De Muinck Keizer
Vervolgartikel geschreven voor het Zuilens Magazine ‘Wandelen over de
Amsterdamsestraatweg deel 7
Ontvangst Jo de Viet (gemeente Utrecht) over bereidheid medewerking aan de
tentoonstelling ‘Utrecht Spoorstad’ in 2018
November 2016
Persbericht geschreven
Posters gemaakt en rondgebracht
Boekje gemaakt over de Van Heukelomlaan en Berlagestraat
Een korte lezing met PowerPoint over deze straten
Digitale Zuilense Nieuwsbode verzonden aan 1108 geïnteresseerden
Posters gemaakt en rondgebracht
Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
Facebook-pagina van het museum (op dit moment 1390 x ge-liked
Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl
Wekelijks ten minste één foto geplaatst op de Facebookpagina van
Amsterdamsestraatweg
Ontvangst CDA-fractie, rondleiding in het MvZ, waarna de fractievergadering in het
MvZ plaats vond

‘Vanavond fractievergadering op locatie bij
@MuseumVanZuilen: interessant om meer te
horen over geschiedenis van dit stukje Utrecht’
3 november bracht de heer Ben een ‘leeuwenkop en kapstok’, gemaakt bij Werkspoor.
Stond te koop op Marktplaats. Heb erop geboden. Toen de heer Ben zag dat het voor
het MvZ was, bracht hij beide artikelen, gratis.
3 november ontvangst in het MvZ van leerlingen de Piramide, groep 6 (21 leerlingen
en 2 leerkrachten.

Belangstelling van leerlingen de
Piramide, groep 6
7 november opnames door leden School voor de Journalistiek voor documentaire over
Demka
Opening tentoonstelling Verenigingen uit Zuilen door wijkwethouder Kees Diepeveen

Onder tromgeroffel van een lid van
het Zuilens Fanfare Corps gooide
wethouder Diepeveen de bal door de
korf (bijna opgevangen door onze
kleinzoon Ewan) en was de
tentoonstelling geopend.
27 november ontvangst eerste exemplaar Jaarboek 2016 van de vereniging ‘Oud
Utrecht’
Vervolgartikel geschreven voor het Zuilens Magazine ‘Wandelen over de
Amsterdamsestraatweg deel 8
29 november ingeschreven voor de Geschiedenis Online Prijs, verkiezing van de beste
site over historie
December 2016
Persbericht geschreven
Posters gemaakt en rondgebracht
Boekje gemaakt over de korfbalvereniging ‘Sport Maakt Sterk’
Een korte lezing met PowerPoint over deze vereniging
Digitale Zuilense Nieuwsbode verzonden aan ruim 1100 geïnteresseerden
Posters gemaakt en rondgebracht
Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de
Facebook-pagina van het museum (op dit moment 1398 x ge-liked
Wekelijks (4x) stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl
Wekelijks ten minste één foto geplaatst op de Facebookpagina van
Amsterdamsestraatweg

12 december geïnterviewd in het ZIMICH-theater buurtinitiatief Het Glazen Buurthuis
Brief gezonden aan Tatasteel voor financiële bijdrage voor vervangende
schaakstukken van Corte staal

Grote opkomst eerste ClubReünie
voor oud-leden van S.M.S.

