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Naast de ontvangst van ruim 2300 bezoekers, het rondleiden en informeren van hen,
heeft het Museum van Zuilen in 2018 weer vele aanwinsten verkregen, artikelen en
foto’s, vele verhalen en documenten. Deze zijn grotendeels gecatalogiseerd en
opgeslagen of tentoongesteld.
Door het jaar heen waren er veel extra vergaderingen – zowel bestuursvergaderingen
als met de Social Impact Factory – in verband met de op handen zijnde verhuizing
naar de locatie Werkspoorfabriek.

‘Actiebord’ tijdens vergadering bij de Social
Impact Factory.

Alle dagen minstens één ‘Oud-Nieuws’-bericht over Zuilen geplaatst op de Facebookpagina van het museum (op dit moment 1650 x ge-liked), en op Twitter (582 volgers)
Vier keer een pagina geschreven in De Oud Utrechter met Zuilense historie.
Vrijwel wekelijks stukje Zuilense historie geschreven op de site www.zoiszuilen.nl
Vier keer een bijdrage geschreven over de Werkspoorgeschiedenis voor de nieuwsbrief
van Vriendinnen van Cartesius.
Januari 2018
In januari was de ontvangst van een grote groep ‘nieuwe’ bewoners van de
Bessemerlaan. Hun ‘nieuwjaarsborrel’ werd gehouden in het Museum van Zuilen met
lezing over ‘hun’ wijk en straat.
Ook in januari werd meegewerkt aan de totstandkoming van de documentaire ‘De
sfeer van weleer’ door ijsclub ‘Siberia’.
Ook in deze maand meegewerkt aan de totstandkoming van de speciale herdenking
van Francien de Winter door het Zuilens Fanfare Corps in het ZIMIHC theater Zuilen.
Februari 2018
In februari een lezing gehouden voor de leden van het Vrouwengilde in het gebouw ‘De
Speler’.
Interview gehouden – geïnitieerd door Wijkservicecentrum noordwest.
Maart 2018
In maart een lezing gehouden over Zuilen voor de leden van de Vereniging Oud
Utrecht in het Bartholomeus Gasthuis.
In maart ontvangst en lezing in het Museum van Zuilen voor ‘buurtprofessionals’,
medewerkers van onder andere woningbouwverenigingen die in Zuilen actief zijn,

zodat zij iets weten over de geschiedenis van de wijk waarin zij werken.
April 2018
In april 2018 heeft het Museum van Zuilen meegewerkt aan de Culturele Zondagen die
in 2018 voor het eerst buiten het centrum van Utrecht activiteiten organiseerde.
Gedurende de gehele dag werd in dit kader ‘Culturele Zondag Noordwaarts’ een lezing
over Zuilen gegeven. De lezing duurde ongeveer een uur en repeteerde van 10 uur tot
17 uur.
In april meegewerkt aan de totstandkoming van de ‘Werkspoortour’, waarbij de
historie van het Werkspoorkwartier in kaart gebracht wordt.
In april ontvangst en lezing over Zuilen voor een groep ouderen uit de wijk Elinkwijk.

Culturele Zondag Noordwaarts, een hele
dag lezingen over Zuilen…

In april was ook de opvoering van de ‘Slopera’, over de sloop en herbouw van de
omgeving Queeckhovenplein. Ook hiervoor heeft het Museum van Zuilen materiaal
aangeleverd.

Opvoering van de Slopera in
het ZIMIHC theater Zuilen

Mei 2018
In mei werd in het Museum van Zuilen een tentoonstelling ingericht over ‘Zuilen in de
Tweede Wereldoorlog’. Deze tentoonstelling werd 4 mei geopend door burgemeester
J. van Zanen.
Een plus-klas van de Ludgerschool in verband met de tentoonstelling ‘Zuilen in de
Tweede Wereldoorlog’ ontvangen.

Opening tentoonstelling ‘Zuilen in de Tweede
Wereldoorlog’ door burgemeester Jan van Zanen.

Juni 2018
6 juni was de ‘inloopdag’ in het Museum van Zuilen van mogelijk geïnteresseerden
(Het Utrechts Archief, Centraal Museum, stichting Usine, Het Maliegilde, Blue Yard
en anderen voor medewerking, uitleen, opslag e.d. in het kader van het verhuisplan.)
In juni was ook de uitvoering (deel I) van Kunstkasteel Zuilen, over de muzikale
geschiedenis van Zuilen. Hiervoor heeft het Museum van Zuilen materiaal
aangeleverd.

Opname tijdens de opvoering van Kunstkasteel
Zuilen.

Augustus 2018
In augustus meegewerkt aan de verkiezing van ‘Het Ultieme Utregse Woord’:
ambassadeur voor het (prijswinnende) woord ‘Jochie’.

Ook de houten replica van burgemeester Norbruis nam
de promotie van Het Ultieme Utregse Woord ter hand.

Naar aanleiding van de verhuisplannen is medio augustus een programma opgestart
voor het werven van donateurs voor het Museum van Zuilen. Op dit moment de
toezegging voor € 10.277 per jaar. Actie wordt nog verder voortgezet met als
streefbedrag ten minste € 12.000.
September 2018
Ontvangst in het Museum van Zuilen van (Wijk)raadsleden op 12 september.
Ontvangst in het Museum van Zuilen van cultuur-raadsleden van Groen-Links, D-66,
SP en CDA.
In september als ‘vertegenwoordiger van Zuilen’ meegelopen op de Catwalk ter
gelegenheid van de opening van het Jaarbeursplein.

Over de catwalk bij gelegenheid van de
opening van het Jaarbeursplein.

December 2018
Tekst geschreven De Geschiedenis van Zuilen op 30 M2 naar aanleiding van de
muurschildering op de zijgevel van de Ludgerflat. Boekje werd uitgereikt aan de
genodigden tijdens de onthulling op 14 december.

Het 90ste boekje over de geschiedenis van Zuilen zag op 14
december 2018 het levenslicht.

