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‘Museum voor 1 dag’ wil de zintuigen van ouderen in zorginstellingen prikkelen

Acht inbraken
in een week

Aanraken, betasten, voelen
en snuﬀelen zijn toegestaan

AMERSFOORT - In de afgelopen week is acht keer ingebroken in de gemeente
Amersfoort. In Zielhorst
werd twee maal ingebroken.
Bij een inbraak werd het cilinderslot van de achterdeur
afgebroken. Bij de andere
inbraak werd het raam van
de achterdeur vernield. Bij
deze woninginbraak is ook
de auto van de bewoners
gestolen. Andere wijken
waar werd ingebroken zijn:
Schothorst, De Berg, Kruiskamp, Liendert, Randenbroek en Schuilenburg.
Vrijdag is een 31-jarige man
uit Amersfoort aangehouden
in verband met een inbraak.
Zijn DNA was aangetroffen
bij een woninginbraak gepleegd op 20 augustus op de
Hogeweg.

Deze maand vindt in
Amersfoort de eerste
presentatie plaats
van Museum voor
1 dag. Een deel van
een museumcollectie
komt in koﬀer of
kist naar bewoners
van een verpleeg- of
verzorgingshuis. Museum
voor 1 dag is in eigen
omgeving genieten van
een museale beleving.

Botsing op
kruispunt

Marian Vreugdenhil

– “Museum
voor 1 dag verbreedt het
activiteitenprogramma van
verpleeg- en verzorgingshuizen met iets geheel nieuws.
Naast activiteiten als bingo
of bloemschikken is er nu
de beleving Museum voor 1
Dag”, vertellen Marlies Juffermans, zakelijk leider, en
Angela Manders, artistiek
en inhoudelijk leider.
“Tijdens hun gezonde jaren
vinden veel mensen een
bezoek aan een museum inspirerend. Maar museumbezoeken zijn niet voor iedereen mogelijk, bijvoorbeeld
voor wie in een zorginstelling woont. Daarom brengt
Museum voor 1 dag een gedeelte van een museale collectie naar de instelling toe
om een groepje bewoners te
laten genieten van de beleving van een museum.” Het
project dat enkele jaren geleden in Utrecht begon, breidt
zich nu uit naar de regio
Amersfoort. In 2014 volgt
Hilversum. In een latere fase
kunnen ook thuiswonenden
meedoen. “Vanaf 2015 willen we het project landelijk

AMERSFOORT

ColorRain by
night verwacht
1700 deelnemers
AMERSFOORT - Er is veel

belangstelling voor de ColorRain op vrijdagavond 4
oktober in Vathorst. De organisatie verwacht 1.700 deelnemers op de avond zelf.
Bij de ColorRain by night ligt
de nadruk niet op prestatie,
maar op kleur, beweging en
héél veel lol. Knotsgekke
kostuums zullen dan ook
aanwezig zijn. De muziek
start om 19.00 uur en om
20.15 uur zal de warming
up worden verzorgd door
Outdoor Health Club. Waarna om verwachting 20.30 de
eerste deelnemers starten in
groepen van 250.
Het ophalen van de startpakketen is mogelijk bij
sponsor Wim Jaquet Sports
van dinsdag 1 oktober 12.00
uur tot en met vrijdag 4 oktober 12.00 uur. Op de dag
zelf is het tevens mogelijk
het startpakket op te halen
op het evenementen terrein
van 17.00 tot en met 19.30
uur. Meer informatie is te
vinden op www.colorrain.
nl, tevens kunnen geïnteresseerden zich hier opgeven.

Angela Manders en Marlies Juﬀermans: “Kijk, hier staat zo’n koﬀer.”
Foto: Marian Vreugdenhil

maken”, vertelt Juffermans.
“Deelname is niet gratis,
maar de kosten mogen geen
belemmering zijn om mee te
doen.”
In Amersfoort zijn afspraken
gemaakt met enkele musea.
Het gaat onder meer om Museum Flehite, het Cavalerie
Museum en de collectie van
de gemeente Amersfoort die
vooral bestaat uit schilderen beeldhouwkunst. Van
de Amersfoortse zorginstellingen doen het St.Elisabeth
Verpleeg- en Gasthuis, verzorgingshuis de Kopershorst, Birkhoven Zorggoed
en Beweging 3.0 mee.
“De bewoners wanen zich

in een museum wanneer
een ruimte in hun wooncentrum met behulp van
achtergrondkleed en banner omgevormd is tot museumruimte”, verduidelijkt

‘HET PROJECT WIL
NIET ALLEEN EEN
HERINNERING AAN
VROEGER OPROEPEN’
Manders. “Twee vertellers,
dat zijn door ons opgeleide
actieve senioren, brengen
met koffer of kist de museale voorwerpen mee.” Het
project is bedoeld voor bewoners met dementie of met

meervoudige lichamelijke
handicaps. Per keer kunnen vijftien personen meedoen. Wie dat zijn, bepaalt
de deelnemende instelling.
“Tijdens de presentatie
gaat het om het voelen van
een voorwerp. Het project
wil bewoners met hun zintuigen het materiaal laten
ontdekken. Aanraken, betasten, voelen en snuffelen
zijn toegestaan. Soms met
een achtergrondverhaal als
gevolg.” Bijvoorbeeld over
de Amersfoortse Sofietje op
de voetgangerslichten. De
vertellers proberen aan te
voelen wat de aanwezigen
aankunnen. Ook de sun-

lightzeep van vroeger roept
herinneringen op. Maar een
stuk hersenkoraal zegt niemand iets. “Het project wil
niet alleen een herinnering
aan vroeger oproepen”, benadrukt Manders. “Het gaat
ook om nieuwe informatie,
om nieuwe herinneringen.
Bijvoorbeeld over moderne
digitale apparatuur.”
Ten slotte vertellen beide
vrouwen dat een presentatie
geslaagd is wanneer de deelnemers er met een glimlach
vandaan komen. “Laatst zei
iemand: ‘ik hing aan je lippen, ik vond het fantastisch’.
Geweldig, dat is wat we bedoelen.”

Meander op zevende plaats in AD Top 100
AMERSFOORT - Meander Medisch Centrum is dit jaar op
de zevende plaats geëindigd
in de landelijke AD Ziekenhuis Top 100.
De AD Ziekenhuis Top 100
is een jaarlijks terugkerend
overzicht, waarin de zieken-

huizen van Nederland worden vergeleken op een groot
aantal aspecten. Hiervoor
zijn punten te halen. Vorig
jaar stond Meander Medisch
Centrum nog op de eerste
plaats in de Top 100 van
genoemd landelijk dagblad.

De
beoordelingsaspecten
van dit jaar zijn ingedeeld
in zes thema’s: verpleging,
hart en vaten, kankeroperaties, veelvoorkomende aandoeningen, veiligheid en
patiëntenkeurmerken.
Op al deze thema’s scoort

Meander Medisch Centrum bovengemiddeld. Uitzonderlijk goed scoort het
Amersfoortse ziekenhuis op
de aandoeningen beroerte,
prostaatkanker, longkanker,
blaaskanker en heup- en
kniefracturen.

AMERSFOORT - Op de Zevenhuizerstraat heeft zaterdag
een verkeersongeval plaatsgevonden tussen twee automobilisten. Hierbij is een
80-jarige man uit Amersfoort gewond geraakt.
Die ochtend reed de 80-jarige
automobilist over de Zevenhuizerstraat in de richting
van Bunschoten. De andere
automobilist (36 jaar uit
Bunschoten-Spakenburg)
reed over de Nijkerkerweg in
de richting van Nijkerk. Ter
hoogte van de kruising reed
het slachtoffer de weg op en
verleende de andere automobilist vermoedelijk geen
voorrang met een aanrijding
tot gevolg. De 80-jarige man
is met onbekend letsel met
de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn auto
was total loss. Beide auto’s
zijn afgevoerd.

Spiegeltrapper
opgepakt
AMERSFOORT - Surveillerende agenten zien zondag
een groepje jongens fietsen
over de Rubenslaan. Eén
van de jongens trapt op dat
moment een autospiegel van
een geparkeerde auto. Agenten houden na een korte
achtervolging een 16-jarige
Amersfoorter aan. In de Rubensstraat blijkt ook bij een
andere auto een spiegel te
zijn vernield. De verdachte
is vastgezet voor nader verhoor.

Diefstal in winkels en van ﬁetsen stijgt
AMERSFOORT - Meer fietsen-

diefstallen en meer zakkenrollerij en winkeldiefstallen.
In de eerste acht maanden van dit jaar steeg het
aantal aangiften van deze
misdrijven, maar waren er
minder geweld, autokraken en woninginbraken in
Amersfoort. Dat blijkt uit
het overzicht dat drie keer
per jaar wordt gemaakt van
de ontwikkelingen op het
gebied van veiligheid in de
stad. Het totale aantal misdrijven tot en met augustus
daalde met 4 procent ten opzichte van dezelfde periode
in 2012. Op www.amersfoort.nl/veilig staat alle algemene info over veiligheid
in de stad. De afgelopen

jaren is veel aandacht besteed aan het tegengaan van
woninginbraken. Er waren
informatiebijeenkomsten
in wijken waarmee tips onder de aandacht werden gebracht om inbrekers buiten
de deur te houden. Het aantal inbraken daalde met 14
procent en het aantal pogingen daartoe met 17 procent.
Liendert en Kruiskamp blijven koplopers op het gebied
van woninginbraak.
In de eerste acht maanden
van 2013 werden 45 verdachten van woninginbraken aangehouden. Een stijging van 50% ten opzichte
van dezelfde periode vorig
jaar. Steeds meer mensen
weten dat bij verdachte si-

tuaties gebeld kan worden
naar 112, waardoor de pakkans vergroot wordt. Het
aantal meldingen jongerenoverlast is afgenomen met
9 procent ten opzichte van
de eerste acht maanden van
2012. Ook het aantal jeugdgroepen is in 2013 verder
afgenomen. De afgelopen
jaren nam het aantal fietsendiefstallen af, maar dit jaar
is een fikse toename te zien.
Een deel van deze stijging
wordt veroorzaakt door het
nieuwe station Hoevelaken
dat in 2013 is geopend. Hier
werden in de eerste 8 maanden van 2013 al 40 fietsen
gestolen. Ook rond station
Vathorst werden regelmatig
fietsen gestolen.

Kinderkabouters
Op het middeleeuws erf in Park Schothorst lieten deze
kinderen zich zondag schminken tot kabouter. Het was
een van de vele activiteiten tijdens de Kabouterdag op dit
landgoed.
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