
 
Museum op locatie 

Dit najaar konden we door verbouwingen niet op   

bezoek in het Centraal Museum. Gelukkig kwam het 

Centraal Museum naar de locaties toe. Ook het      

Museum van het Kruideniersbedrijf was afgelopen 

jaren niet te bezichtigen. Nu het museum klaar is met 

de verbouwing gaan er komend jaar enkele groepen 

naar het mooie nieuwe pand. Daarnaast zullen we 

met dit museum ook een extra workshop op locatie 

gaan organiseren. Hierover later meer. 

 

Certificaat 'Samen dementievriendelijk' 

In september ontving Utrecht Museumdag als eerste 

organisatie in de stad Utrecht, het certificaat 

‘Dementievriendelijke organisatie’ initiatief van  

Alzheimer Nederland en het Ministerie van           

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij zetten ons  

dagelijks actief in om mensen met dementie en hun 

mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in 

de samenleving.  Op deze manier dragen we bij aan 

een Dementievriendelijke stad Utrecht. En daar zijn 

we erg trots op. We hopen dat in de toekomst nog 

veel organisaties dit  certificaat mogen ontvangen 

in Gemeente Utrecht, zodat Utrechters met een vorm 

van dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen in 

de maatschappij. 
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Museum voor Thuis 

Op 7 november hebben we gefilmd in Museum      

Speelklok voor ons programmaonderdeel Museum voor 
Thuis. Museumdocent Francis Boer was de hele dag op 

pad met filmmaker Joep Becking van 25EPS. We     

hebben nu een nieuwe reeks films van drie prachtige          

objecten, waaronder de Phonoliszt-Violina en de Clay 

klok, online staan. U kunt ze hier bekijken: https://

utrechtmuseumdag.nl/museum-voor-thuis/. Daar staan 

overigens ook al onze eerste drie films die we begin dit 

jaar opnamen in het Centraal Museum. 

Winactie de Domtoren op 

De Domtoren staat in de steigers. In de zomer vroegen 

we wie er nog een keer de Dom op zou willen. We     

kregen de meest prachtige aanmeldingen binnen. In 

totaal hebben 26 deelnemers vanuit 8 verschillende 

woonzorgcentra genoten van het bezoek aan de     

Domtoren en het fantastische uitzicht op onze stad. 

Filmmaker Jonah van de Burgt volgde mevrouw Gerwig 

en maakte een prachtige mini-documentaire over haar 

Domtoren-bezoek: 

https://www.youtube.com/watch?v=cknyaUmrcBI 

Vooruitblik 2023 

In 2023 bestaan onze programma’s 15 jaar. Reden 

voor een feestje dus! Op donderdag 23 maart houden 

we van 17.00-19.00 uur in Museum Speelklok een 

feest.  Zetten jullie de datum vast in de agenda? 

Het rooster voor Vrijdag Museumdag (voorjaar) en    

Museum voor 1 Dag (hele jaar) is gemaakt en staat 

weer  klaar 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.            

Waarschijnlijk gaan er ook in 2023 weer Appeltaart-

concerten in de Domkerk plaats vinden. Zodra we de 

data weten geven we die door. We wensen jullie alvast 

fijne feestdagen! 

Projectgroep Utrecht Museumdag: Saskia 

Hoogkamer, Joyce Vlaming, Caroline van 

Rhijn en Lizanne Gille 


