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Vermeer en Van Gogh gaan op bezoek bij senioren in Drenthe en Friesland 

Topstukken uit musea gaan 
on tour langs senioren 
Door de coronacrisis hebben veel kwetsbare ouderen minder activiteiten en bezoek. Daarom brengt de Museum Plus Bus 

kunst uit musea naar deze ouderen toe. Een collectie van replica’s van topstukken uit Nederlandse musea gaat ‘on tour’ 

langs ruim honderd verzorgingstehuizen in Nederland. Tussen 11 augustus en 24 november bezoekt de Museum Plus Bus 

ouderen in Norg, Assen, Roden, Leeuwarden en Sneek. Hendrikje Crebolder, voorzitter van de Museum Plus Bus; “Deze 

ouderen zijn vaak extra eenzaam geworden door de Corona-maatregelen. Daarom komen we graag naar ze toe om ze met 

deze kunst een hart onder de riem te steken.” 

 
Kunst als welkome afleiding 
Stichting Museum Plus Bus is een samenwerkingsproject van veertien Nederlandse musea. “Vóór de pandemie brachten wij 
voornamelijk groepen ouderen naar musea die daar niet kwamen door hun lichamelijke conditie, geïsoleerde leefomgeving of 
financiële situatie. Door de pandemie hebben we ons concept omgedraaid en brengen we het museum naar de ouderen,” 
aldus Crebolder. 
 
Expositie op locatie 
In de komende maanden zal de Museum Plus Bus meerdere tehuizen en buurtcentra bezoeken zoals in Norg, Assen, Roden, 
Leeuwarden en Sneek. Elke keer komen er vier topstukken per locatie. Een museumdocent vertelt de bewoners de 
bijzondere verhalen achter de werken. De deelnemers ontvangen ook een magazine met aanvullende informatie over de 
getoonde kunst. Museumdocent Tineke Koldeweij vertelt: “We kregen al hele goede reacties op de topstukken. Bijzonder was 
dat er recent een dame van 102 jaar aanwezig was. Ze was nog heel fit en nieuwsgierig. Ze genoot van de activiteit. 
Topstukken on Tour was haar eerste kennismaking met de museumwereld.” 
 
Deze kunst mag je wel aanraken 
In de tour zitten topstukken zoals Victory Boogie Woogie (1942-1944) van Mondriaan en Caféterras bij nacht (1888) van Van 
Gogh. Omdat deze replica’s gemaakt zijn met een zeer hoge resolutie zijn alle details zelfs extra goed zichtbaar, omdat je 
dichterbij mag komen dan in het echte museum. Museumdocent Tineke Koldeweij: “We doen ook altijd een tekenopdracht. 
Laatst kon een meneer maar niet stoppen met de opdracht. Hij had jaren niet meer getekend en had nu duidelijk zijn vroegere 
hobby herontdekt.” Ook gasten van stichting Vier het Leven worden bij de tentoonstellingen in de regio Drenthe en Friesland 
uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de topstukken.  
 
Kosteloos en veilig bezoek 
Een bezoek van de Museum Plus Bus is gratis en mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de BankGiro Loterij. Uiteraard 
wordt rekening gehouden met alle veiligheidsmaatregelen en staat de gezondheid van de bewoners voorop. Locaties kunnen 
zich aanmelden via www.museumplusbus.nl 
 

 

Niet voor publicatie 
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Dieuwertje Tromp, projectcoördinator Museum Plus 
Bus via info@museumplusbus.nl & 06-21964990 

o Aanwezig zijn bij het bezoek van de Museum Plus Bus? Neem voor details contact op met Dieuwertje Tromp. 
o Beeldmateriaal op hoge resolutie is te downloaden via deze link: https://bit.ly/3v7OMvK 

Vrij te gebruiken mits de fotograaf in de credit wordt vermeld: Museum Plus Bus, Milagro Elstak 

https://bit.ly/3v7OMvK
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Planning Topstukken on Tour 
 

Week Datum tentoonstelling (ongeveer 2 weken) Plaats 

32 11 augustus - 25 augustus Norg 

34 25 augustus - 8 september Roden 

36 8 september - 22 september Roden 

38 22 september - 6 oktober Assen (oa Week tegen Eenzaamheid) 

43 27 oktober - 10 november Leeuwarden 

45 10 november - 24 november Sneek 

   
 


