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Museum Plus Bus bezoekt het Bonnefanten  
Nieuwe samenwerking 
tussen oudereninitiatief 
en museum 
De Museum Plus Bus rijdt op woensdag 6 juli zijn eerste rit naar museum het Bonnefanten in Maastricht. De nieuwe 

samenwerking zorgt voor meer landelijke spreiding van het initiatief voor ouderen, waardoor mensen uit het zuiden van 

het land nog beter bereikt worden en kennis kunnen maken met de verrassende vaste collecties en wisselende 

tentoonstellingen in het Bonnefanten. 

 
Stichting Museum Plus Bus is een samenwerkingsproject van veertien Nederlandse musea. In de komende zes maanden zal 
de Museum Plus Bus het Maastrichtse museum vijftien keer bezoeken. De groepen ouderen zullen genieten van een geheel 
verzorgde dag uit. Ze worden gastvrij ontvangen met een kop koffie en volgen een op de doelgroep afgestemde rondleiding 
door het museum. Voorzitter van de Stichting Museum Plus Bus Hendrikje Crebolder “Met het Bonnefanten bereiken we nog 
meer ouderen in de zuidelijke provinciën. Het is een prachtig museum dat onze ouderen een verrijkende culturele dag uit 
biedt.” Bonnefanten is verheugd dat zij nu ook deel is van de Museum Plus Bus en dat zij de bezoekers een onvergetelijke dag 
in het museum kan bieden. 
 

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. In 2022 trekken de bussen er 350 keer op uit. Middels een geheel verzorgd 
dagarrangement bezorgt de Museum Plus Bus ouderen uit het hele land een onvergetelijke culturele dag uit. De steun van de 
VriendenLoterij en haar deelnemers maakt het mogelijk om de arrangementen kosteloos aan te bieden.  
 

 

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 eerste bezoek van de Museum Plus Bus op 6 juli? Neem voor details contact op met Dieuwertje 
Tromp. 

o Beeldmateriaal op hoge resolutie is te downloaden via deze link https://bit.ly/3P4Z7mz  
Vanaf 6 juli zijn er via deze link nieuwe foto’s beschikbaar van het eerste bezoek aan het Bonnefanten.  
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