
 
Museum voor Thuis 

De filmpjes van Museum voor Thuis zijn ondertussen 

te bekijken via het YouTube-kanaal en onze eigen 

website: https://utrechtmuseumdag.nl/museum-voor

-thuis/ We hebben onlangs een leuke creatieve     

opdracht gemaakt voor bij het filmpje over het Groot 

bloemstuk met Keizerskroon. Zo kun je het kijken van 

het filmpje combineren met een creatieve activiteit. 

Nieuwsgierig? We kunnen hem digitaal met je delen. 

Stuur een berichtje naar info@utrechtmuseumdag.nl. 

 

Fotoshoot 

Op 14 juni hebben we een fotoshoot voor Utrecht 

Museumdag gehouden in locatie De Drie Ringen in 

Leidsche Rijn. We hadden nog geen goede foto’s van 

de programmaonderdelen Museum voor 1 Dag en 

van de Creatieve Workshops. Fotograaf Willem Mes 

heeft weer hele mooie sfeerbeelden vastgelegd van 

vrijwilligers die twee in scène gezette activiteiten   

bijwoonden. Nieuwsgierig naar de foto’s? Kijk eens 

op onze website www.utrechtmuseumdag.nl  

Certificaat 'Samen dementievriendelijk' 

Op 16 september ontvangt Utrecht Museumdag het 

certificaat 'Samen dementievriendelijk', initiatief van 

Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS. We 

zijn de eerste organisatie in Utrecht die dit certificaat  

ontvangt. We hopen natuurlijk dat de komende tijd 

ook andere organisaties zullen volgen, zodat mensen 

met dementie zich welkom blijven voelen in Utrecht. 

 

Ervarea-training 

In het voorjaar hebben we weer een training in het 

Spoorwegmuseum gegeven aan verschillende       

museumdocenten over het omgaan met dementie. 

Zo zijn ze nog beter toegerust om de rondleidingen 

op maat te geven voor onze doelgroep.  
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Workshop ‘de Utrechtse Markt’ 

In de maanden juni tot september zijn in alle locaties 

de workshops van De Utrechtse Markt uitgerold. Bij de 

activiteit kwamen workshopbegeleiders Cas en Roos de 

eerste keer begeleiden. We hopen dat jullie genoten 

hebben van het materiaal en de opdrachten die we in 

samenwerking met het Nederlands Volksbuurtmuseum 

hebben samengesteld. Sturen jullie na afloop alle     

materialen weer terug naar het Centraal Bureau van 

AxionContinu? (adres: Beneluxlaan 922, Utrecht) 

Vrijdag Museumdag borrel 

Deze zomer staken we onze Vrijdag Museumdag-
activiteiten in een nieuw jasje. Juist voor de mensen die 

niet houden van vroeg opstaan of die in de ochtend niet 

kunnen aansluiten door zware alledaagse zorg hebben 

we in onze zomerstop een aantal activiteiten naar de 

middag verplaatst. In plaats van koffie met gebak werd 

de rondleiding afgesloten met een frisje en hartige    

hapjes. Met deze borrels willen we een inclusiever en 

breder aanbod creëren voor de aangesloten locaties. 

 

Pop-Up Expo 

De Pop-Up Expo kan nog altijd geleend worden. Nog 

interesse om de Expo in jouw locatie te laten zien? Geef 

het door aan Saskia via info@utrechtmuseumdag.nl.   

 

We gaan weer van start! 

Na een zomerstop gaan in september onze activiteiten 

weer van start (Vrijdag Museumdag, Museum voor 1 
Dag en de Appeltaartconcerten). Het rooster voor het 

najaar is gemaakt en staat weer in Planned Culture. Je 

kunt dus zelf je planning uit het systeem halen. Kom je 

er niet goed uit of heb je hulp nodig, laat het ons dan 

weten.  
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