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Amersfoort, 7 september 2015 
 
De voorbereidingen voor pop-upmuseum SMAAK, het eerste museum 
voor en door Amersfoortse senioren, zijn in volle gang. 
 
De opening van het museum vindt op 2 oktober plaats in het St. Pieters 
en Bloklands Gasthuis in Amersfoort. Die datum komt steeds dichterbij, en 
daarom zijn de elf gastconservatoren druk bezig hun persoonlijke 
deeltentoonstelling samen te stellen. Ook de begeleidende teksten bij de 
kunstwerken worden door de senioren zelf geschreven. Kunstenaar Emile van 
der Kruk begeleidt de conservatoren gedurende het hele proces. Hij sprak na 
een tussentijdse samenkomst van “verbijstering over zoveel inzet en overgave 
om jezelf er helemaal in te werpen.” Wanneer de definitieve keuze voor de 
kunstwerken gemaakt is, wordt het stokje doorgegeven aan de 
inrichtingscommissie. Deze zal zich dan buigen over de uiteindelijke 
presentatie van de gekozen werken. 
 
Naast de tentoonstelling zijn in de maand oktober verschillende bijzondere 
activiteiten georganiseerd. Zo vindt op 5 oktober De Kunst van toegankelijke 
Recreatie plaats, een initiatief in samenwerking met VVV Amersfoort. Op deze 
dag worden onder meer inspirerende interactieve rondleidingen gegeven voor 
mensen met dementie en hun naasten. Deze rondleidingen komen voort uit 
het project Onvergetelijk Stedelijk van het Stedelijk Museum Amsterdam. Ook 
zullen initiatiefnemers van de smartphone-app Ongehinderd testen of het 
museum “senior-proof” is.  
 
Op 7 oktober vindt de workshop Kunst maakt de mens: Ouderen ontmoeten 
van Gogh plaats, georganiseerd door het Van Gogh Museum in samenwerking 
met Kröller-Müller Museum. De workshop begint met een kennismaking met 
leven en werk van Vincent van Gogh. Vervolgens gaan deelnemers zelf actief 
aan de slag om kunst te maken. De kern van de workshop is te ontdekken wat 
kunst met je kan doen, ongeacht leeftijd of mogelijkheden. Geïnteresseerden 
kunnen zich binnenkort aanmelden. 
 
Op 2 oktober zal Museum SMAAK geopend worden door de Amersfoortse 
wethouder van cultuur Bertien Houweling. Het pop-upmuseum is gedurende 
de hele maand oktober geopend, niet alleen voor senioren maar voor iedereen 
die benieuwd is naar de kunstwerken die de ouderen hebben uitgekozen en 
de verhalen daarachter. De gastconservatoren zijn allemaal te benaderen voor 
commentaar over hun keuzes voor kunstwerken en het werkproces. 
 
 
 
 



Wij zoeken 65+ vrijwilligers! 
Op dit moment zijn we nog actief op zoek naar 5 senioren voor dit 
spannendeavontuur 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 06-49868586 
Marie-Jose De Bie 06-22978790 


