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Amerfoort, 15 juli 2015 
 
Stichting Smaak organiseert het eerste pop-up museum voor en door 
senioren in Amersfoort 
 
Eindelijk een museum voor en door senioren. Een initiatief van Stichting Smaak. 
Telkens weer op een andere lokatie en in een ander jasje, net weer andere 
mensen maar altijd met senioren. Museum Smaak stelt de bezoeker de vraag of 
je smaak verandert als je ouder wordt of blijft de smaak van kunst je leven lang 
hetzelfde?  
 
Onder de naam pop-up museum Smaak wordt de kick off gedaan in het Pieters 
en Bloklands Gasthuis in Amersfoort waar werk van kunstzinnige, 
kunstminnende en professionele kunstenaars wordt tentoongesteld.  Wat het 
allemaal extra leuk maakt is dat het volledige pop-up museum ook nog eens 
wordt gemanaged door vrijwillige senioren. 
 
Gedurende de hele maand oktober op alle dagen van de week van maandag t/m 
zondag van 10 tot 17 uur zullen de deuren open staan voor dit speciale initiatief . 
 
De initiatiefnemers van Stichting Smaak Marlies Juffermans en Andries Potter 
hebben als doel om senioren een stem te geven en duidelijk te maken dat ze niet 
aan de kant staan maar juist in de spotlights omdat hun mening doorslaggevend 
is. Het sociale aspect van ontmoeten en verbinden met andere ouderen vormt 
daarbij de rode draad. Aldus Andries Potter: “Stichting Smaak creëert een 
tijdelijke culturele plek waar je je thuis kunt voelen”. 
 
Daarbij hebben ze de hulp van vele 65+ vrijwilligers nodig omdat deze senioren 
de expositie samenstellen, de inrichting bepalen, rondleidingen geven en 
bepalen wat de inhoud van lezingen en workshops, allemaal rondom het thema 
Smaak, zal zijn. Inmiddels zijn de gastconservatoren die de exposite 
samenstellen onder leiding van beeldhouwer Emile van der Kruk al begonnen. 
Hun keuze moet voor 20 september a.s. gemaakt zijn omdat daarna het team dat 
de inrichting bepaalt en verzorgt gaat bouwen zodat we op 1 oktober a.s. kunnen 
openen. 
 
Wat kun je verwachten van de tentoonstelling? Eigenlijk alles wat met smaak te 
maken heeft en verbeeld kan worden 2d of 3d (op het platte vlak, op papier, in 
steen, hout of van metaal, maar ook videos an andere kunstvormen). Kortom een 
verrassende en prikkelende tentoonstelling, een kunstzinnige blik op smaak voor 
alle zintuigen. De kunstenaars kunnen van alle leeftijden zijn maar wat het 
speciaal maakt is dat de tentoonstelling een smaakweergave is van senioren. 



 
De toegang tot deze tentoonstelling is niet alleen voor senioren daarin maken we 
een uitzondering maar voor iedereen die geïnteresseerd is in de smaak van 
senioren. 
 
Wij zoeken 65+ vrijwilligers! 
Op dit moment zijn we actief op zoek naar 28 senioren voor dit spannende 
avontuur die in de maand oktober tijd en zin hebben om als gastheer of -
dame bezoekers te ontvangen en rondleidingen te geven.  
 
Meld u aan via: 
http://www.stichtingsmaak.nl 
info@stichtingsmaak.nl 
Andries Potter 06-49888586 
Marie-Jose De Bie 06-22978790 
 
Persbericht online:  
http://stichtingsmaak.nl/wp-content/uploads/2015/07/persbericht-Stichting-
Smaak_definitief.pdf 
 
 
 
 



 
 
 



 


