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Museum voor één dag komt naar Soest
Museum Voor 1 Dag komt
naar Soest. De stichting
maakt kunst en erfgoed
op een zintuigelijke
manier toegankelijk voor
senioren die niet meer
naar een museum toe
kunnen. Ze kunnen de
voorwerpen onder meer
aanraken.
Noémi Prent
SOEST - Het concept bestaat

al drie jaar in Utrecht, maar
nu zijn woon- en zorgcentra
Molenschot en Daelhoven
ook een akkoord aangegaan
met de stichting. Angela
Manders, bedenkster van het
concept: “Het verschil met
het programma in Utrecht
is dat wij gebruik gaan maken van actieve senioren als
vertellers. We doen namelijk
mee met het landelijke programma Vitaliteit ontmoet
Kwetsbaarheid waarbij actieve senioren zich inzetten
voor de kwetsbare ouderen.
We hebben nu negen vrijwilligers geselecteerd die
wij op gaan leiden. Het is
belangrijk dat ze weten hoe
je deze doelgroep moet benaderen bij het vertellen van
een verhaal.’’ Het project
werkt als volgt. “Museum
Voor 1 Dag komt met attributen uit verscheidene musea bij de bewoners van een
verzorgingshuis op bezoek.
Hier houden we een pre-

sentatie en is er de gelegenheid voor de ouderen om het
voorwerp op verschillende
manieren te ontdekken.”
“Er zijn al verschillende lokale musea die mee willen
werken aan Museum Voor
1 Dag in Soest. Museum
Spakenburg, Museum Oud
Soest, Museum Oud Nijkerk, het Cavalerie Museum
en Museum Flehite werken
sowieso mee. Daarnaast
worden we ook ondersteund
door de gemeente Soest en

KUNST EN ERFGOED
TOEGANKELIJK MAKEN
VOOR KWETSBARE
SENIOREN
onder andere het K.F. Hein
Fonds. Het belangrijkste
is dat we museumstukken
krijgen die de bewoners
hier ook daadwerkelijk aan
mogen raken en dat we de
beleving kunnen intensiveren”, vertelt Manders. “Je
moet het voorwerp met alle
zintuigen kunnen ontdekken. We willen nieuwe en
verrassende informatie toevoegen en ouderen intellectueel prikkelen. Daarnaast
proberen we er, in hun vertrouwde omgeving, toch een
dagje uit van te maken door
de ruimte om te toveren en
een bepaalde sfeer neer te
zetten. Het prettige is dat
als iemand het niet meer
volhoudt, diegene gewoon
direct terug kan gaan naar
zijn eigen kamer.”

Een voorbeeld van een presentatie voor senioren in woonzorgcentrum De Drie Ringen in Utrecht.
Foto: Highzone Fotograﬁe/ Paul Voorthuis

In het najaar gaat Museum
Voor 1 Dag op bezoek bij
verschillende zorgorganisaties in Amersfoort en Soest.
Naast Molenschot en Daelhoven hoopt Manders dat
er volgend jaar nog meer
woon- en zorgcentra geïn-

COLUMN - Louise Brouwer
‘veiligstellen’, veiligstellen wat je lief is.
Waar denkt u aan bij verzekeren? Aan
papierwerk? Het invullen van een formulier?
Het betalen van premie? Dat klinkt allemaal
nogal stoffig en saai. Toch zijn Nederlanders
juist ijverig als het om verzekeren gaat.

Verzekeren
tegen elke prijs?
“Wij zullen elke prijs betalen, elke last dragen,
aan elk ongemak het hoofd bieden, elke vriend
steunen, elke vijand bestrijden, om het
voortbestaan en het welslagen van de vrijheid
te verzekeren.” Deze woorden sprak de 35ste
president van de Verenigde Staten, John F.
Kennedy, in 1961. De woorden waren
gericht tegen de communistische wereld.
Die zag men toen als een directe
bedreiging van het vrije westen.

Logisch. Je bouwt een bestaan op en je
creëert gaandeweg de vrijheid om te leven
zoals jij dat wil. Ook financieel. Daarbij
hoort voor de meesten van ons ruimte om
af en toe leuke dingen te doen. Net zoals
voor de meesten financiële tegenslag die
ruimte zou inperken of teniet doen. Weg
gevoel van vrijheid, einde leuke dingen. Of
erger nog: na de tegenslag gaan we gebukt
onder schulden. Daarom verzekeren we
ons. Om veilig te stellen wat ons lief is.
Gaan we daarvoor tot het uiterste? Je zou
het bijna denken, als je weet hoeveel
Nederlanders dubbel en oververzekerd zijn.
Toch ligt dat waarschijnlijk aan iets anders.
Premies, polissen en papierwerk ZIJN
gewoon saai. We vinden het lastig dat
allemaal uit te zoeken. Dat geldt ook voor de
kosten. We verzekeren ons dan misschien
niet tegen elke prijs, maar het kan vaak wel
goedkoper. En dat is de moeite waard. Het
geeft weer wat ruimte in deze krappe tijden.

teresseerd raken in het concept. “Wie weet kan dit zelfs
uitgroeien tot een landelijk
project nadat Amersfoort en
omstreken al helemaal zijn
meegegaan hierin. Ik kreeg
laatst al een aanvraag uit
Delft!”

In oktober, november en december gaat Museum
Voor 1 Dag in Soest aan de slag. De gemeente Soest
geeft 900 euro subsidie voor bezoeken aan Daelhoven en Molenschot.
Kijk voor meer informatie en foto’s ook op https://
www.facebook.com/MuseumVoor1Dag.

NU=

het ideale moment!!

De lange zomerperiode heeft
de grond in uw tuin flink opgewarmd en de regen van de laatste weken heeft daar in ruime
mate vocht aan toegevoegd.
IDEALE omstandigheden om
planten en heesters in de grond
te zetten. Wij maken die
omstandigheden
nóg gunstiger
met forse prijsverlagingen.

25% kassakorting
op ALLE vaste planten in vierkante potmaat
9x9 en 11x11 cm

50% kassakorting
op diverse heesters uit onze grote collectie

Aanbiedingen geldig t/m
dinsdag 9 oktober

Dorresteinweg 72b Soest,
035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl
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SNSBank.Soest@sns.nl

De woorden van Kennedy waren ook
bestemd voor de Amerikanen zelf. Als
aansporing om pal te staan voor de
vrijheid. Tot het uiterste te gaan om de
eigen manier van leven te beschermen.
Het woord ‘verzekeren’ gebruikte hij als

P.S. Kom nu langs in de winkel voor een gratis
check. Wij zoeken graag voor u uit of het
goedkoper kan. Neem daarvoor de polisbladen
van uw schadeverzekeringen mee.
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