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Museum Plus Bus bezoekt het Fries Museum
Nieuwe samenwerking tussen oudereninitiatief en museum
De Museum Plus Bus reed vandaag zijn eerste rit naar het Fries Museum in
Leeuwarden. De nieuwe samenwerking zorgt voor meer landelijke spreiding van
het initiatief voor ouderen, waardoor mensen uit het noorden van het land nog
beter bereikt worden en kennis kunnen maken met de cultuur en historie van
Friesland. Zij krijgen de dag kosteloos aangeboden dankzij de deelnemers van de
BankGiro Loterij.
Voorzitter van de Stichting Museum Plus Bus Hendrikje Crebolder “Met het Fries
Museum bereiken we nog meer ouderen in de noordelijke provinciën. Het Fries Museum
is een prachtig museum dat onze ouderen een mooie culturele dag uit biedt.” Ook de
directeur van het Fries Museum, Kris Callens, is blij met het initiatief: “We zijn trots dat
we door onze nationale uitstraling het bereik van de groeiende groep ouderen kunnen
vergroten.”
Fries Museum
Het Fries Museum biedt voor ieder wat wils. Je ontdekt de elf steden en het platteland,
de haat-liefdeverhouding met het water en de zoektocht naar de plek van Friesland in de
wereld. Maar ook liefhebbers van hedendaagse kunst kunnen er hun hart ophalen, met
de ambachtelijke motorblokken van Éric Van Hove en de indrukwekkende collages van
Neo Matloga. In het Fries Verzetsmuseum, onderdeel van het Fries Museum, ontmoet je
de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945.
Museum Plus Bus
Stichting Museum Plus Bus is een samenwerkingsproject van Nederlandse musea en
rijdt sinds 2008 speciaal voor groepen ouderen die niet meer in staat zijn zelfstandig een
museum te bezoeken vanwege hun lichamelijke conditie, geïsoleerde leefomgeving
en/of financiële situatie. Middels een geheel verzorgd dagarrangement bezorgt de
Museum Plus Bus senioren een onvergetelijke culturele dag uit. De steun van de
BankGiro Loterij en haar deelnemers maakt het mogelijk om dit arrangement kosteloos
aan te bieden.
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