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Lekker Abstract!

Door senioren voor iedereen

Ik zie... 
ik zie...
wat jij 
niet ziet...

 

WWW.STICHTINGSMAAK.NL
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Voorwoord Het museum is een project van Stichting SMAAK - 
Senioren Met Anderen Actief in Kunst. Het doel van 
SMAAK is om door middel van kunst de kwaliteit 
van leven van senioren te verhogen. Senioren die 
in kunst geïnteresseerd zijn, hebben juist vaak 
een enorme bagage aan artistieke ontwikkeling 
en kennis en willen zich bovendien, ook op hoge 
leeftijd, nog verder blijven ontwikkelen. Stichting 
SMAAK luistert naar de mening van deze vaak,  
vergeten groep, en geeft hen een podium.

Alle kunstwerken in de collectie zijn daarom 
geselecteerd door senioren. Als gastconservator 
hebben zijzelf  de collectie samengesteld en 
vertellen daarmee over hun passie en smaak. Dit 
maakt het museum uniek. 

“Het is het eerste museum waarvan de 
inhoud volledig is samengesteld door 

senioren.”

In het museum vinden tal van activiteiten plaats 
zoals workshops en voorstellingen. De meeste 
activiteiten zijn geschikt voor museumbezoekers van 
alle leeftijden. We werken samen met plaatselijke 
kunstaanbieders en amateurgezelschappen, 
alsook landelijke musea zoals het Kröller-Müller 
Museum en het Mondriaanhuis. 

Pop-up Museum SMAAK wordt gedragen door 
vrijwilligers. Ruim vijftig senioren en enkele junioren 
zetten zich in om het museum tot een succes te 
maken. Hun enthousiasme zorgt ervoor dat het 
museum de hele maand oktober bruist.

U bent van harte welkom!

Marlies Juffermans, directeur

Stichting SMAAK
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Voor de derde maal strijkt Pop-up Museum 
SMAAK een maand lang neer in het Pieters 
en Bloklands Gasthuis in Amersfoort. 
Ter ere van het honderdjarig bestaan 
van kunststroming De Stijl is het thema 
van de collectie ‘Lekker Abstract!’. Onze 
gastconservatoren van 65+ hebben elk 
tien abstracte kunstwerken geselecteerd 
waarmee ze hun eigen verhaal vertellen.
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Ria Krieken
Rood aan de wand 
€ 373,-

Ria Krieken
Object, wit/zwart/rood 
€ 375,-

Ria Krieken
De Stijl, dubbel rood 
€ 750,-

Ria Krieken
Drieluik Portugal 
€ 2.250,-

Astrid Greven
Rivier 
€ 800,-

Astrid Greven
Vierluik Rivier 
€ 1.400,-

Jaap Hettinga  
Storm 
€ 950,-

Ben & Herma Bosch
Half om half 
€ 250,-

Herma Bosch
Tweeluik wol wandkleed 
€ 800,-

Herma Bosch
Fragmenten uit mijn leven 
€ 500,-

Mijn smaakcollectie

HERMA BOSCH
Op de M.M.S. had ik een lerares kunstgeschiedenis waardoor ik me voor kunst (in allerlei vormen) ben 
gaan interesseren. Ik heb een opleiding tot creatief therapeute gevolgd en jaren als zodanig gewerkt, o.a. 
bij Beth Shalom in Amsterdam, waar de mooiste ‘kunst’ werd gemaakt en waarvan we ieder jaar een grote 
verkoopexpositie inrichtten. Ook nadat ik met mijn werk als therapeute ben gestopt, ben ik creatief bezig 
gebleven. Ik werk voornamelijk met textiel; eerst vooral eigen ontwerp (hand)gebreide truien maar de 
laatste jaren maak ik ook textielschilderijen.
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ARTE VIVA
Biënnale Venetië 2017

Mijn inspiratiebron...
ARTE VIVA zegt alles over mijn inspiratiebronnen, het leven 
zelf, de natuur en de mensen, die me lief zijn. De creativiteit, 
originaliteit en het engagement van de kunstenaars van 
over de hele wereld maken veel indruk op me.

Ik dacht weinig met abstracte kunst te hebben, maar dankzij 
SMAAK heb ik me erin verdiept, ben ik anders gaan kijken en 
voelen en heb ik een heleboel schoonheid ontdekt. Ik heb ervoor 
gekozen om werk uit te zoeken van mensen die ik ken. Van de 
een omdat het werk de heftigheid van de afgelopen periode 
in mijn leven goed verbeeldt en van een ander om de 
bijzondere materiaalkeuze en de rust die ervan 
uitgaat. Ik ben zelfs zo geïnspireerd geraakt 
dat ik fragmenten uit mijn leven heb verbeeld 
in een abstract werk en dat in mijn collectie 
heb opgenomen.

A

www.stichtingsmaak.nl/kunstwerken/#herma-bosch
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Lucie van Zunderen
Naamloos 
€ 250,-

Lucie van Zunderen
Naamloos 
€ 250,-

Evelien Kooloos
Landschap 
€ 400,-

Evelien Kooloos
Beweging 
€ 500,-

Nollie Schreurs
Ontsnapping 
€ 600,-

Nollie Schreurs
Golf 
€ 600,-

Rolina van Vliet
Nr. 4 uit de serie  
Reflections 
€ 1.250,-

Rolina van Vliet
Nr. 5 uit de serie  
Reflections 
€ 1.250,-

Marita Buhler Valk
Naamloos 
€ 750,-

Marita Buhler Valk
Zonder tijd 
€ 1.050,-

Mijn smaakcollectie

JELTJE DAM
Ik groeide op in Twente en heb pas op de middelbare school voor het eerst een museum bezocht. Dat 
heeft mijn belangstelling voor kunst aangewakkerd en langzamerhand ben ik mij daar steeds meer in gaan 
verdiepen en vele vormen van kunst gaan waarderen. Nu, na mijn werkzame leven, heb ik meer tijd om 
daar op vele manieren van te genieten. Ik vond het een voorrecht om als gastconservator van SMAAK aan 
de totstandkoming van de expositie mee te mogen werken.

Mijn inspiratiebron...
De Kus betekent voor mij liefde en genegenheid. 
Jeroen Henneman heeft dit op zijn manier heel 
mooi uitgebeeld door met slechts enkele lijnen zo’n 
betekenis aan het beeld te geven. Deze eenvoud 
spreekt mij aan.

Ik zie in eenvoud kunst: in de natuur, in de mensen die ik 
ontmoet, met oog voor de mooie dingen die geschapen 
zijn. Daar begon het voor mij mee en de interesse in 
kunst kwam bij mij pas later. Nee, ik ben dan wel geen 
kenner maar ik weet wel wat ik mooi vind en daar kan 
ik intens van genieten. Door ontmoetingen met de 
kunstenaars van deze tien werken ben ik weer heel 
anders naar abstracte kunst gaan kijken. 

7

De Kus
Jeroen Henneman, 1972 

B

www.stichtingsmaak.nl/kunstwerken/#jeltje-dam
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Betty Meijbaum
Eindeloos 
€ 850,-

Betty Meijbaum
Beweging 
€ 495,-

Betty Meijbaum
Intiem 
€ 350,-

Ronald Tolman
Plaatsbepalen 4/6 
 n.t.k. 

Anke Niehoff Werning
Naamloos 
€ 550,-

Anke Niehoff Werning
Naamloos 
€ 600,-

Klaas Molenaar
Onweer 
n.t.k.

Wilco Kreisel
Naamloos 
€ 125,-

Paul Lewes
Stuntvrouw 
€ 175,-

Hennie van der Hammen
Rietveldstoel 
€ 75,-

Op jonge leeftijd heb ik met veel plezier aan ballet gedaan. Daarnaast heb ik een grote passie voor zingen. 
Ook nu nog zing ik in een koor (ons repertoire varieert van wereldmuziek tot musicalnummers). In mijn 
werkzame leven was ik verantwoordelijk voor de speelgoedzaken van mijn familie. Ondanks de vele 
tegenslagen in mijn leven bleef en blijf ik altijd op zoek naar schoonheid in het leven wat ik vond in dansen, 
muziek en kunst. Het mooie van abstracte kunst vind ik dat jezelf jouw schoonheid kunt invullen.
Mijn eigen foto van de Rietveldstoel die ik voor deze expositie maakte is door het weergeven van een 
detail alleen nog maar een lijnenspel geworden met kleurvlakken. Dit lijnenspel vind ik heel interessant en 
gebruik ik vaak in fotografie. Dat kan zowel van gebouwen als in de natuur zijn en blijft mij fascineren; de 
eenvoud van schoonheid.

9

Bal du moulin de la Galette
Renoir, 1876

Mijn smaakcollectie

HENNIE VAN DER HAMMEN

C

www.stichtingsmaak.nl/kunstwerken/#hennie-van-der-hammen

Mijn inspiratiebron...
Wat mij raakt aan bovenstaand schilderij is de manier van 
schilderen, de kleuren, de vrolijkheid en de onbezorgdheid 
die in deze tijd niet meer vanzelfsprekend is.

Aan het thema van dit jaar moest ik even wennen, maar bij het 
samenstellen van mijn persoonlijke collectie raakte ik steeds 
enthousiaster. De vrijheid van abstracte kunst is dat je er een 
eigen gevoel, voorstelling en beleving aan kunt geven. Het 
samenstellen van mijn collectie heeft mij overal heengevoerd 
en zegt wat over mijn brede belangstelling. Beginnend bij het 
maagdelijk witte albast en verder naar allerlei ronde vormen en 
zachte kleuren. Daarnaast ook heldere kleuren en stevige lijnen 
die een mooie vlakverdeling vormen. Een aantal kunstwerken 
heb ik gekozen uit werk van mensen met een beperking. Hun 
ongedwongenheid vind ik bijzonder inspirerend en aantrekkelijk.
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Lolkje Bouma 
De oerknal 
€ 250,- 

Lolkje Bouma 
Noorderlicht 
€ 150,-

Thea Figee
Naamloos 
€ 500,-

Thea Figee (2-luik)
Naamloos 
€ 175,- p.s. 
Compleet € 300,- 

Jeannet van der Linde
Fluisteringen (4-luik) 
€ 800,-

Klaas Bouma 
Licht 
€ 50,-

Herman Coppus
Papierreliëf 
€ 750,-

Jorien Schellenbach
Voor-en tegenspoed 
€ 900,-

Mayella Geskus
Zee 
€ 200,-

Mayella Geskus
Objet Trouvé 
€ 400,-

Mijn smaakcollectie

Mijn inspiratiebron...
Toen ik dit schilderij voor het eerst in het echt zag in 
het Mauritshuis werd ik erdoor geraakt. Ook in de 
tijd waarin het doek werd geschilderd, oogstte het 
al grote bewondering en dat doet het nu nog steeds. 
Wanneer ik in het Mauritshuis kom, is mijn eerste 
gang dan ook altijd even naar het meisje…

Door mijn selectie kunstwerken loopt geen rode draad: 
mijn keuze is willekeurig en slechts gebaseerd op mijn 
persoonlijke smaak. Hierbij stelde ik mezelf telkens de 
vraag: word ik er blij van? Word ik erdoor geraakt? En zou 
ik het zelf willen hebben?  De mengeling van de stijlen 
en de materialen van de diverse kunstenaars en de 
diversiteit van de werken heeft mij op mijn zoektocht 
naar deze keuzes geleid.
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Het meisje met de parel
Jan Vermeer van Delft, 1665

Na mijn HBS-opleiding heb ik Frans gestudeerd aan de universiteit met stages in Frankrijk. Daarna heb 
ik functies vervuld in het bedrijfsleven en de laatste jaren in de gezondheidszorg. De langste periode was 
ik in dienst van een groot internationaal Amerikaans concern. Hierbij kwam ik regelmatig in aanraking 
met grote en middelgrote bedrijven in de chemiesector, die aanzienlijke bedragen spendeerden aan 
kunstwerken in velerlei vormen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Caldic-collectie. Na mijn werkzame leven 
heb ik colleges kunst- en architectuurgeschiedenis gevolgd aan de VU in Amsterdam. Ik heb zodoende 
mijn kennis van allerlei kunstuitingen vergroot. Het bezoeken van musea en het bespreken van diverse 
kunstwerken heeft niet alleen mijn liefde voor kunst maar ook mijn blik op de wereld verruimd. Ik vind het 
dan ook een eer en genoegen om mee te mogen werken aan de totstandkoming van deze tentoonstelling.

MARGREET HAMSTER

D

www.stichtingsmaak.nl/kunstwerken/#margreet-hamster
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Rob Jacobs
Plat du Jour 
€ 1.500,-

Charlotte Molenkamp
Dansend Kind 
€ 550,-

Petra Wopereis
Vuur 
€ 720,-

Inge Mulder
Waarheen 
€ 550,-

Monique Soeteman
Roze konijn no. 1 
€ 375,-

Marjolijn Jager
Naamloos 
€ 1.375,-

Marjolijn Jager
Naamloos 
€ 1.250,-

Rolina van Vliet
Improvisatie nr. 3 
€ 1.000,-

Rolina van Vliet
Improvisatie nr. 5 
€ 875,-

Martina Soeteman
Liefde 
€ 250,-

Mijn smaakcollectie

Mijn inspiratiebron...
Eén van mijn favoriete schilders is Kandinsky. Hij zet 
mij aan het denken over hoe een figuratieve vorm een 
abstracte vorm kan ondersteunen of juist teniet kan 
doen. En hoe je een kleur kan zien zonder nuances, 
dus zo uit de tube. Heel belangrijk vind ik zijn innerlijke 
noodzaak die aan een schilderij ten grondslag ligt.

Hoe kom ik uit het keurslijf van ‘het doen zoals het hoort’, van 
wat ‘men’ van mij verwacht? Ik wil vrijheid. Voor mij betekent 
abstract vrij zijn. Het gevecht dat dit met zich meebrengt blijf ik 
voeren en uit zich in woede. Het werk van Monique Soeteman, 
“Roze konijn no. 1”, geeft die innerlijke strijd weer. Rechts in 
het werk vraag ik nederig goedkeuring om mijzelf te mogen 
zijn. Links lokt het roze konijn mij om vrij te zijn, abstract 
te gaan. Toch is er ook weer de (figuratieve) paddenstoel 
die woede oproept.

13

Improvisatie 26 
Kandinsky, 1912

Ik werd in 1949 in Baarn geboren. Al snel ontdekte ik mijn passie voor tekenen en kleuren. Na mijn 
huwelijk studeerde ik psychologie aan de UvA maar mijn liefde bleek meer te liggen bij schilderen en 
tekenen. Ik werkte een aantal jaren als bloemist en gaf verschillende cursussen. Mijn opleiding tot 
beeldend kunstenaar volgde ik op de Vrije Academie in Nunspeet. Daarnaast volgde ik cursussen 
aquareltechnieken, abstract schilderen, portretschilderen, creatieve vormgeving en tekenen (methode: 
Betty Edwards).

MARTINA SOETEMAN

E

www.stichtingsmaak.nl/kunstwerken/#martina-soeteman
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Axel van Veenendaal
12 Rimonim 
€ 3.150,-

Pien de Haas
Sunny, Sunny Day 
€ 2.310,-

Pien de Haas
Earthbound 
€ 950,-

Annie van Hal 
Kracht 
€ 950,-

Marie Louise Dooijes
Organisch 1 
€ 250,-

Marie Louise Dooijes
Organisch 4 
€ 250,-

 Lucia Fransen
Vierkant, dubbelwit, 
porselein 
€ 1.350,-

Karin Welhuis
Bursting bubbles 
€ 900,-

Karin Welhuis 
Wabi sabi 
€ 750,-

Karin Welhuis 
Wallflower 
€ 1.850,-

Mijn smaakcollectie

Mijn inspiratiebron...
Deze foto is een uitvergroot stukje mouw van het jasje 
van de man op het schilderij “Het Joodse bruidje” van 
Rembrandt. Naast de intrigerende scene boeit mij de 
wijze van schilderen: grove penseelstreken en vet 
opgebrachte verf.  Het maakt het schilderij tijdloos. 
Dat is wat ik aan abstracte kunst ook zo heerlijk vind. 
Je kunt daar elk moment van je leven wel iets in 
herkennen of bij voelen.

De schilderijen die ik - op gevoel - heb gekozen, zijn kleurrijk 
en levendig en passen prima bij mijn levensinstelling; als ik 
al niet vrolijk ben, dan word ik dat er wel van. De keramieken 
objecten, de foto’s en de bronzen zijn meer verstild. Ze 
vragen tijd en stilte om er vervolgens intens van te genieten 
en in weg te zinken. Je verdiepen in het onbekende en 
vooral veel kijken met een open blik heeft mij al veel mooie 
momenten opgeleverd.

15

Het Joodse bruidje
Rembrandt van Rijn, 1665

Mijn ouders namen ons al op jonge leeftijd jaarlijks mee naar Italië. Naast strandplezier bezochten we 
tot mijn grote genoegen veel mooie steden en dorpen.  Al heel snel raakte ik geïnteresseerd in kunst en 
cultuur. Naast de oude culturen ging ik me steeds meer richten op moderne kunst en architectuur. Met 
mijn eerst verdiende geld kocht ik mijn eerste kunstwerk aan. Ik koop louter op gevoel. Op dezelfde wijze 
heb ik een keuze gemaakt voor de collectie voor deze tentoonstelling. Gastconservator zijn vond ik erg 
inspirerend.

ELS VAN VEGGEL

11 Suzanne Compaan
Het onzegbare 
€ 2.450,-

F

www.stichtingsmaak.nl/kunstwerken/#els-van-veggel
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Jessica van den Heuvel
Corner Chair 
€ 525,-

Jessica van den Heuvel
Retro Gold 
€ 1.100,-

Mary Zitman
In de moederschoot 
€ 550,-

Mary Zitman
Nieuw Leven 
€ 550,-

Ellen Wennink de Booij
Art2change compositie 
€ 1.600,-

Marian Reintjes
Storm 
€ 460,-

Marian Reintjes
3 Composities in hout 
€ 895,-

Dick Preesman
Drieluik Le Deplacement 
€ 625,- p.s.  
Compleet € 1.500,-

Dick Preesman
Zo zie ik de natuur 
€ 975,-

Herman van Veen
Onverwacht 
€ 1.200,-

Mijn smaakcollectie

Mijn inspiratiebron...
Magritte was één van de eerste schilders waar ik een 
interesse voor ontwikkelde omdat hij op een luchtige 
manier de mens op het verkeerde been zet. Ondertus-
sen heb ik meer en vaker kunst bekeken en ervaren 
en heb ik een brede interesse opgebouwd. Toch blijft 
mijn oude liefde voor Magritte in stand.

Ik ben blanco in het samenstellen van deze collectie ge-
stapt. Na het eerste bezoek aan een van de kunstenaars 
was ik meteen enthousiast. Het verhaal achter de doeken, 
het leven, de liefde en de passie van het creëren is fantas-
tisch en inspirerend om te horen en mee te beleven. Ik ben 
gestart met het uitzoeken van schilderijen met zachte 
kleuren en heb dit opgebouwd naar mooie, krachtige 
werken om uiteindelijk te eindigen met een prachtig 
werk waarin de rust is wedergekeerd.

17

De blanco volmacht
René Magritte, 1965

Na de middelbare school heb ik als creatief therapeut in verschillende zorginstellingen gewerkt. Elke 
werkplek geeft nieuwe en andere impulsen en vraagt om flexibiliteit. Ook de vele reizen die we hebben 
gemaakt deden me genieten van de mensen, culturen en de relaxte manier van leven.

Zo sta ik ook in het leven, want ik kan van veel verschillende dingen genieten. Deze uitdaging van het 
samenstellen van deze collectie is er één van en ik heb ervan genoten. Een unieke ervaring van het 
bezoeken en dan uitzoeken van de werken bij de kunstenaars thuis.

HELEN WEEDA

11 Herman van Veen
Onverwacht 111 
€ 1.200,-

G

www.stichtingsmaak.nl/kunstwerken/#helen-weeda
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Colofon
De expositie is van 1 oktober  t/m 29 oktober 2017
te zien in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

DIRECTIE STICHTING SMAAK
Marlies Juffermans

BESTUUR STICHTING SMAAK
Klazien Teeuwissen
Jolanda van Essen
Annemieke Pauptit
Edwin Janssen

BEGELEIDING GASTCONSERVATOREN
Emile van der Kruk 

CONCEPT & ONTWERP EXPOSITIE
Fons van Laar
Biezonder.nl

INRICHTING EXPOSITIE
Fons van Laar, beeldend kunstenaar
Ineke Wertheim, beeldend kunstenaar

MARKETING, PRODUCTIE & ONTWERP
Biezonder.nl

WWW.STICHTINGSMAAK.NL
Kokjesbongerd 9
3817 AZ Amersfoort
info@stichtingsmaak.nl

Met dank aan de inzet van alle vrijwilligers van Stich-
ting SMAAK en bewoners en medewerkers van het 
St. Pieters en Bloklands Gasthuis die dit Pop-up 
Museum SMAAK mede mogelijk maken. 

Het kan voorkomen dat niet alle door de conservato-
ren uitgezochte kunstwerken, die in deze catalogus 
zijn opgenomen, i.v.m. ruimtegebrek in het St. Pieters 
en Bloklands Gasthuis, tentoongesteld zullen worden.

Hoewel aan de totstandkoming van deze catalogus de 
uiterste zorg is besteed, kan voor de aanwezigheid van 
eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden 
ingestaan en aanvaarden de auteur(s) en redacteur(en) 
daarom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van 
eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden.

Artist in Residence
Dit jaar zijn de bewoners van het Pieters 
en Bloklands Gasthuis letterlijk de “artist 
in residence”, zij maken een kunstwerk 
dat een plek krijgt in Pop-up Museum 
SMAAK. De activiteitenbegeleiding 
van de locatie de Davidshof biedt de 
bewoners met dementie van kleinschalig 
wonen de hele maand activiteiten aan die 
“Lekker Abstract” zijn. Er wordt wekelijks 
een workshop gegeven.

FONS VAN LAAR &  
INEKE WERTHEIM

EMILE VAN DER KRUK
In hoeverre is eigentijdse smaak de expressie van hoe we 
ons leven ervaren? Op het eerste gezicht lijkt het steeds 
vernieuwende modernisme als een trein over ons heen te 
razen. Naar mate we ouder worden lijkt het steeds minder te 
combineren met ons eigen innerlijk en biografie en hebben 
we de neiging af te haken. Als begeleider van de werkgroep 
gastconservatoren struinen we door de kunst met de vraag: Wat 
raakt ons en wat ervaren wij zelf als waarachtig? Dit zoeken 
naar je eigen verhaal in de kunst is een ontdekkingsreis. Het 
vereist een wakker flexibel laveervermogen tussen waarnemen 
in de buitenwereld en je binnenwereld. Het bepaalt je positie, je 
visie, je waarden. Het is zowel een feest als een confrontatie. Je 
vindt mijlpalen in je biografie. Het is ieder jaar weer spannend of 
het lukt. Het vereist iets van je zelf bloot te geven in een groep 
mensen die je niet kent en dat is moedig. Het is ontwapenend 
om mee te maken en ik sta iedere keer versteld van de goodwill 
om hier mee te worstelen en de verpletterende resultaten. 

WWW.FONSVANLAAR.WORDPRESS.COM
WWW.C-A-WERTHEIM.COM

WWW.EMILEVANDERKRUK.NL

BEKIJK HET ACTIVITEITEN PROGRAMMA OP 
WWW.STICHTINGSMAAK.NL/ACTIVITEITEN
 
KOSTEN CATALOGUS € 2,- 
 
U KUNT OOK SPONSOR OF DONATEUR  
WORDEN ZIE WWW.STICHTINGSMAAK.NL/
SPONSOR-WORDEN

De gastconservatoren van het Pop-up Museum SMAAK 
2017 hebben meer abstracte werken geselecteerd, 
wel zo passend in het Mondriaanjaar. Piet Mondriaans 
werk werd steeds moderner en ‘swingender’ naarmate 
zijn leeftijd vorderde. Sommige kunstenaars worden 
steeds klassieker. Hoe zit dit met de beschouwers en 
de gastconservatoren? Door welke werken uit hun 
eigen omgeving worden ze geraakt, welke beroemde 
kunstenaars zijn belangrijk? We vinden het spannend om 
de selecties van de gastconservatoren samen te smeden 
tot een sprekend en gevarieërd geheel. De specifieke 
keuzes van de gastconservatoren zullen te zien zijn in de 
rondgangen van het gebouw van het St. Pieters Blokland 
Gasthuis. Dat levert wederom een levendige en veelzijdige 
tentoonstelling op in het ’SMAAK-museum’.  Verder zijn er 
speciaal voor deze gelegenheid werken gemaakt door de 
bewoners van het gasthuis.

Van het bestuur
Pablo Picasso zei eens: ‘Door de kunst 
wordt het stof van ons dagelijks leven van 
onze ziel gewist”. Dit is waar Stichting 
SMAAK graag een steentje aan wil 
bijdragen. We zijn daarvoor afhankelijk 
van sponsoren en donaties. Draagt u ons 
als persoon of bedrijf een warm hart toe; 
weet dat uw financiele bijdrage van harte 
welkom is! We wensen iedereen een 
kunstzinnige ervaring toe!
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FONDSEN

SPONSOREN
PBG Cultureel Erfgoed
Amersfoortse Verzekeringen
Next Buzz
Biezonder
Culta
Bun Crea
A1 Studio
AVU Kunstkader 
Zinin! Events 
Da Vinci Royal

PARTNERS
St. Pieters & Bloklands- 
Gasthuis
Mondriaanhuis
Kröller-Müller Museum
Art. 1 Midden Nederland
VVV Amersfoort
VIER HET LEVEN
Kunstkijkroute Amersfoort
Scholen in de KunstPIETERS & BLOKLANDS 

GASTHUIS 
Het St. Pieters & Bloklands Gasthuis 
is een zelfstandige organisatie met 
een eeuwenoude geschiedenis 
van zorgverlening die voldoet aan 
de eisen van deze tijd. Voor veel 
bewoners van het gasthuis is het 
moeilijk of helemaal niet mogelijk om 
naar buiten te gaan. Door mee te 
doen met Pop-up Museum SMAAK 
halen we buiten naar binnen.

St. Pieters en Bloklands Gasthuis 
Achter Davidshof 1 
3812 RS Amersfoort

Thomas Scheltus stichting


