2019

Ook dit jaar weer vrijwel wekelijks een 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 2019
12 Bezoek wethouder Anke Klein
15 Aanwezig bij opening Van der Marckhof. Wethouder Verschuure getipt over route
Vuelta in 2020 lang de plek waar woning Michel Stolker stond (reed als enige
Zuilenees ooit de Vuelta, de Tour de France en de Giro!)

Officiële opening Van der Marckhof

16 Vormgevers van Bob Scherrenberg voor MvZ 2.0 ontvangen.
19 Aanwezig bij de welkomstborrel in Het Huis.

Met z’n allen op de foto in Het Huis

22 aanwezig op uitnodiging opening tentoonstelling Beeldende Kunst in Centraal
Museum.
30 Vormgever de Leckere ontvangen: 24 Werkspoorfoto’s geleverd voor aankleding
interieur van De Leckere.
30 i.v.m. Culturele Zondag Go West ontvangst Hof van Cartesius voor gezamenlijke
presentatie.
Offerte bevestigd Blueyard voor het maken van een businessplan.
31 Ontvangst groep ‘gepensioneerden’ R.I.V.M.

Geïnteresseerde gepensioneerden.

Februari 2019
1 op verzoek foto’s aangeleverd voor ‘Andere Tijden’ over dansscholen tijdens het
Interbellum.
5 op verzoek foto’s aangeleverd van Evora voor Kruidvat.
28 bezoek wethouder Klaas Verschuure.

Maart 2019
4 maart tekst gecorrigeerd voor de vermelding in de weekend bijlage in het AD/UN,
met foto’s van Maartje Ter Horst.
5 intake Blueyard voor MvZ 2.0
12 maart ontvangst Hester van Velde van Het Utrechts Archief.
13 maart ontvangst Josje Schut, begeleidster van de Werkspoorfabriek, de beoogde
nieuwe locatie van het Museum van Zuilen.
15 op verzoek Werkgroep Directe Voorzieningen boekje Daalsedijkroute voorbereid op
2de druk.
Filmmateriaal aangeleverd voor de film over de fusie: Elinkwijk-DOS-Velox.
15 aanwezig afscheid Albert van Wersch Volksbuurtmuseum.
29 maart aanwezig bij onthulling Rietveld Schröder-kunst op viaduct.
29 maart bezoek van drie ‘Oudere Zuilense bewoners’: 94 en 95 jaar.
Op verzoek nog 5 foto’s van Werkspoor aangeleverd aan Bierbrouwerij De Leckere als
blow-up materiaal voor de nieuwe locatie.
April 2019
2 ontvangst HUA voor eventuele samenwerking stadsmuseum.
3 april ontvangst kinderen groep 7 van de Prinses Margrietschool.
8 april afstemming over tentoonstelling in Stadskantoor met Monique van Veelen.

De tentoonstelling in het Stadskantoor over Michel
Stolker

Zondag Go West.

14 lezing Werkspoor in het kader van Culturele

24 april aanwezig bij onthulling Schoorsteen van het Ontspanningsgebouw van
Werkspoor.

Kunstig mozaiek (met kiezelstenen) van de heer
Hordijk, aangebracht op de gevel van het
Ontspanningsgebouw. Omdat er een serre overheen
werd gebouwd, nauwelijks voor publiek in beeld.

24 tekenmateriaal aangeleverd voor kunstenares Mariaan van den Berg voor het
project Culturele Zondag in de Vlampijpateliers.
30 april medewerking verleend met Werkspoor fotomateriaal voor brouwerij De
Leckere.
Mei 2019

10 mei vergadering met ontwerper MvZ 2,0 Jaap Bardet.
16 mei ontvangst Tom de Zeeuw met de nieuwe directrice van het Volksbuurtmuseum.
24 mei aanwezig bij uitreiking boek ‘100 interviews’ van Jan Jansen.

Met de auteur van het boek 100
interviews op de foto.

26 mei ontvangst A. Slager, toekomstig medegebruiker van de Werkspoorfabriek:
komt graag een keer met al zijn personeel.
Juni 2019
15 juni aanwezig Galalala van ZIMIHC t.g.v. het 30-jarig bestaan.
18 juni meegewerkt aan de gegevensverwerking 100 jaar Elinkwijk.
Juli 2019
5 juli presentatie boekje de Daalsedijkroute 2de druk.
8 juli opnames over kleine musea door 1Vandaag. Daarbij ook leerlingen ontvangen
van de basisschool ‘De Piramide’groep 7.

Naar aanleiding van de opnames voor
1 Vandaag werd een aantal kasten
ingericht met De Leerschool van
Werkspoor.

Augustus 2019
13 en 20 augustus opnames interviews van o.a. Harry Bambach en Henny Tielrooy
over hun werk bij Werkspoor.

Interview oud-medewerker van
Werkspoor, voor vertoning op
schermen MvZ 2.0

(De directeur kon er niet bij
zijn: was herstellende van
operatie)

September 2019
4 bij de Leckere overleg met Jaap Bardet en Alice MvZ 2.0.
14 lezing over Werkspoor op de nieuwe locatie.
26 Stadskantoor gesprek afdeling Cultuur
29 september lezing over Zuilen in Het Utrechts Archief.
Oktober 2019
2 vergadering met mevrouw Timmer over onderzoek over het Historisch Museum
Utrecht (in samenwerking met Museum van Zuilen)
15 opening tentoonstelling 100 jaar Elinkwijk, met extra aandacht voor Humprey
Mijnals.

Tentoonstelling 100 jaar Elinkwijk.

18 oktober onthulling steen bij woning Michel Stolker.

Steen bij de woning van Michel Stolker, de
eerste Nederlander die alle drie de grote
wielerrondes reed.

21 oktober ontvangst heer Pengels van VSB-fonds
November 2019
1 Aanwezig bij de officiële opening van de Werkspoorfabriek

2 StraatReünie op verzoek van de huidige bewoners van de Fultonstraat.
8 lezing in het Bartholomeus Gasthuis over Demka.

Bezoekers record gebroken volgens de
organisatie Vereniging Oud Utrecht

13 14 medewerkers N.S. op bezoek.

18 brainstorm over depotruimte en overdracht sleutel depot.
20 november ontvangst raadsleden in het museum aan de Amsterdamsestraatweg.
December 2019
2 Ontvangst personeel van de heer A. Slager.
6 Bezoek aan Volksbuurtmuseum over mogelijkheden tot samenwerking met diverse
cultuur-organisaties ‘met de kleine c’. (Organisaties cultuur met kleine c Utrecht OcU)
21 in ZIMIHC Zuilen Kerstshow met vrijwilligster.

28 ‘donateursdag’, laatste dag open op oude locatie.
31 uitzending door RTV-Utrecht over verhuizing MvZ op de nieuwe locatie.

