
Amsterdam/Huizen, 4 juni 2019 

PERSBERICHT 

Eerste gezamenlijke Museum Plus Bus-rit met gasten Vier het 

Leven  

 

Afbeelding: Milagro Elstak 

Twee jaar lang gaan de Museum Plus Bus en Vier het Leven samenwerken om nog 

meer ouderen een onvergetelijke museumdag te bezorgen. Zij bieden de deelnemers 

een verzorgd cultureel dagje uit, waarbij de senioren ’s morgens worden opgehaald, 

met een luxe touringcar naar het museum rijden en aldaar in het museum ontvangen 

worden met koffie en een professionele rondleiding aangeboden krijgen. Na de lunch 

kunnen de deelnemers nog rondkijken in het museum en aan het eind van de middag 

worden de gasten weer thuisgebracht. 

Op 3 juni vond de eerste gezamenlijke rit plaats, waarbij deelnemers van de ouderenbond 

KBO/PCOB uit Graft-De Rijp samen met ouderen uit de Rijp, Graft en Middenbeemster van 

Vier het Leven het Rijksmuseum hebben bezocht. Zij werden daar feestelijk welkom geheten 

door Hendrikje Crebolder, voorzitter van Stichting Museum Plus Bus en Annerieke Vonk, 

directeur van Stichting Vier het Leven.  

Dit arrangement wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de VriendenLoterij. 

Gisteren is de eerste gezamenlijke rit gereden en daarmee is het startsein gegeven voor een 

reeks aan dagtrips naar steeds één van de 14 deelnemende musea.  

  



Wie gaan er mee? 

De Museum Plus Bus en Vier het Leven richten zich vooral op de groep senioren die nog 

graag op pad gaan, maar door verminderde mobiliteit, het ontbreken van een maatje, het 

drukke verkeer of de hoge kosten van een uitstapje in hun mogelijkheden worden beperkt. 

Elise van Schaik, projectmedewerker Museum Plus Bus: “Wij krijgen altijd veel positieve 

reacties op de uitstapjes. Zo zitten er regelmatig ouderen in de bus, die vaak over de tachtig 

zijn en voor het eerst in hun leven een museum kunnen bezoeken. Door deze samenwerking 

kunnen wij nog meer ouderen een mooie dag geven.” 

De VriendenLoterij vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen en financiert dit project. 

 

Noot voor de redactie 

 

Stichting Vier het Leven 

Stichting Vier het Leven brengt ouderen en vrijwilligers in het hele land samen, door het 
organiseren en faciliteren van sociaal-culturele activiteiten. Vier het Leven neemt ouderen 
mee uit naar theater, filmhuis en/of museum. Zij geven oprechte aandacht aan ouderen die 
er niet zelfstandig op uit kunnen, durven of willen. Vier het Leven levert hiermee een 
positieve bijdrage aan het voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement. Jaarlijks 
begeleiden zij 30.000 ouderen met 1900 vrijwilligers van deur tot deur naar een culturele 
activiteit. Stichting Vier het Leven is op het goed geld gala 2018 als vaste beneficiënt van de 
VriendenLoterij toegetreden.  
 
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:  
 

Vier het Leven 

Heidi Wennekes, coördinator fondsenwerving Vier het Leven  

 

T: 035 - 5245156 

T:  06-49378240 

E heidi@4hetleven.nl  

W:  www.4hetleven.nl 

 

 

Museum Plus Bus 

Stichting Museum Plus Bus is een samenwerkingsproject van Nederlandse musea en rijdt 

speciaal voor groepen ouderen die niet meer in staat zijn zelfstandig een museum te 

bezoeken vanwege hun lichamelijke conditie, geïsoleerde leefomgeving en/of financiële 

situatie. Middels een geheel verzorgd dagarrangement bezorgt de Museum Plus Bus 

senioren een onvergetelijke culturele dag uit. De steun van de BankGiro Loterij en haar 

deelnemers maakt het mogelijk om dit arrangement kosteloos aan te bieden. De afgelopen 

tien jaar gingen ruim 144.000 senioren op pad met de Museum Plus Bus.  
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Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

 

Museum Plus Bus 

Dieuwertje Tromp, projectcoördinator Museum Plus Bus 

Elise van Schaik, projectmedewerker Museum Plus Bus 

T:  020 53 10 391 

E:  info@museumplusbus.nl 

W:  www.museumplusbus.nl 
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