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Activiteiten von het WijkMuseumSoesterkwortier in 2017. 

ln Mei 2017 hebben wij een subsidie bij lnDeßuurt033 aangevraagd voor het mee financieren van 
onze activiteiten in het WijkMuseumSoesterkwartier. 
Hiervoor is aan ons een subsidie verleent van€ 2.880,-- waarvan € 2.304,-- (80%) is uitgekeerd. 

Voor deze subsidie (een bedrag van€ 2.304,-- )moeten wij verantwoording afleggen. 
Dit gekoppeld aan de volgende criteria. 

a) Welke tentoonstellingen/exposities u georganiseerd heeft 
b) Welke activiteiten u hieraan gekoppeld heeft 
c) Aantal unieke bezoekers 
d) Hoeveel vrijwilligers er bij deze activiteiten betrokken zijn 
e) Hoe u de doelen zoals beschreven in uw aanvraag behaald heeft 

Welke tentoonstellingen/exposities zijn georgoniseerd ? 
Vanaf december 2016 tot eind februari 2017 hadden wij een tentoonstelling van poppenhuizen en 
kamers. Deze tentoonstelling is gemaakt op verzoek van verschillende personen uit het 
Soesterkwartier en omgeving die in het maken actief zijn, en hun werk graag laten zien. 
En hierop zijn veel bezoekers op afgekomen wat in de praktijk stof tot gesprekken geeft. 
En deze reacties zijn voor ons, maar zeker ook voor de bezoekers, een prettig iets. 

Vanaf begin maart tot eind november 2017 hadden we verschillende tentoonstellingen die onder de 
titel de "Gezondheidszorg, Toen en Nu" werden gehouden. 
Begonnen is met de Geboorte/Kraamzorg en geëindigd is het met de Uitvaartzorg. 

"het Nederlandsche Rode Kruis" 
ln samenwerking met het Rode Kruis Amersfoort is deze tentoonstelling opgezet. 
Samen met het Rode Kruis zijn er op 26 aug. demonstraties georganiseerd waarvoor de 
Bonifaciusstraat was afgesloten. 
Het mooie weer en veel activiteiten in de stad brachten niet de belangstelling die wij verwacht 
hadden, maar degene die toen ons bezochten waren enthousiast. 

"Apotheken en Drogisterijen" 
Bij deze tentoonstelling hebben wij veel medewerking gekregen van de Apotheek en Drogistrij uit de 
wijk. 
Zij stelde veel materiaal ter beschikking, iets wat voor leken meestal niet zo bekend is en waar dus 
veel uitleg en toelichting aangegeven kon worden. 
Door apotheker Franssen van de Noordewierweg is een leerrijke lezing gegeven, die veel 
belangstelling trok en tevens veel vragen die door Dhr. Franssen uitgebreid beantwoord werden. 

"Huisartsen in het Soesterkwartier'' 
Op 29 sep, heeft huisarts van Dijk een lezing gehouden over huisartsenij in het "Soesterkwartier, 
vroeger en nu". 
Dit was een prettige lezing waar kostelijke verhalen werden verteld. 



2 

"Ouderenzorg" 
Op 15 sep. Is er een lezing gehouden door Heleen Zuiderduin met als thema "Ouderen in beweging". 

"U itvaartzorg'' 
ln het kader van de uitvaartzorg is er een lezing gehouden op 28 okt. door Carolien Miete met als 
thema "Hospice Eemland". 
Door Hans Meijerink, uitvaart verzorger, is een lezing gehouden over de uitvaarten en de kosten 
hiervan. 
Tevens werd een kijkje genomen in het Afscheidshuis de Poort, wat voor een aantal bezoekers een 
openbaring was, men was er nog nooit geweest. 

Welke activiteiten zijn hieraan gekoppeld ? 
Al de bovenstaande tentoonstellingen werden door op het onderwerp deskundige met een 
presentatie geopend. 
Doorgaans was hier redelijk veel belangstelling voor. 

Op zaterdag 9 sep. hebben wij ens vijfjarig bestaan als museum gevierd. 
De Bonifaciusstraat was afgesloten daar er een groot springkussen geplaatst werd en er ruimte zou 
zijn voor ouderwetse kinderspelen te kunnen houden. 
Jammer genoeg werkte het weer niet mee, de gehele dag regen dus weinig bezoekers. 

Als WijkMuseum en beheerder van een woonhuis van inmiddels 105 jaar oud is, doen wij elk jaar 
mee met Monumentendag. 
Monumentendag vanaf 8 sep. t/m 10 sep. is eigenlijk een lang weekend, vrijdags speciaal voor 
scholen en de zaterdag (dit jaar i.v.m. met 5 jarig bestaan gesloten) en zondag voor belangstellende, 
en die waren er. 
Toen wij gestopt zijn met teilen waren er ruim 100 personen geweest. 

Wij als WijkMuseum zijn al en lange tijd deelnemer bij het landelijk evenement "De maand van de 
Geschiedenis", die elk jaar in Oktober wordt gehouden. 
Dit jaar was het landelijke thema "Geluk" en dat was voor ons als Museum een moeilijk in te vullen 
thema. 
Maar opeens was er een oplossing, als we nu eens trouwfoto's gaan verzamelen want die dag is voor 
de meeste van ens een echt gelukkige dag. 
En dat is gelukt, veel medewerking van mensen uit het Soesterkwartier, maar ook van mensen uit 
Amersfoort. 

ln samenwerking met Kath Duin, die de Zomerpretpas ontwikkeld heeft en waarin een stempelkaart 
was opgenomen, waar kinderen in o.a. het WijkMuseum een stempel konden halen was voor de 
eerste mal een redelijk succes. 
21 kinderen, meestal ender begeleiding van één van de ouders, konden een speurtocht in het 
Museum doen en als men de vragen geed had beantwoord een stempel krijgen. 
Een complete set aan stempels gaf dan recht op een prijs. 



3 

Aontol unieke bezoekers ? 
Wij proberen het aantal bezoekers te tellen, en in 2017 kamen wij dan aan 1350 bezoekers. 
Dit zijn de zaterdags bezoekers maar ook groepen die op afspraak naar ons kamen. 
Dit laatste wordt steeds meer bekend en word goed gebruik van gemaakt. 
Uitgaanspunt is hierbij dater minimaal 2 vrijwilligers aanwezig zijn die een rondleiding kunnen geven 
en die koffie of thee schenken. 
Speciale wensen worden, zover mogelijk, verwezenlijkt. 
Wat ook duidelijk te merken is dat wij meer bekend worden. 
Zo is er een flinke groep van mensen die zomaar even binnen kamen, voor hen zijn de 
tentoonstelling geen eerste aanleiding, maar de gezelligheid en een praatje maken is voor hun 
belangrijk. 
Want in de Themazaal staat een ruime tafel waaraan het lekker koffie/thee drinken is en dat is iets 
wat steeds meer ontdekt wordt. 
En dit is voor de mensen een prettig iets maar ook voor de vrijwilligers, want er worden doorgaans 
informatieve verhalen verteld, zeker door de wat oudere, want die hebben een groat deel van de tijd 
die wij in het woonhuis laten zien zelf meegemaakt. 
Wij denken dan ook dat we kunnen zeggen dat wij voor de wijkbewoners, maar ook voor mensen van 
buiten Amersfoort een functie hebben. 

Hoeveel vrijwilligers zijn bij de octiviteiten betrokken ? 
De vaste groep vrijwilligers bestaat uit 9 personen. 
Voor hand en spandiensten kunnen wij en beroep doen op nog 3 personen. 
Dit is een kleine bezetting, we zijn vrijwilligers en niet de jongste meer. 
Door afwezigheid, ziekte en vakantie, zijn er in de praktijk 7 geregeld beschikbaar en de druk op deze 
personen is groat te noemen. 

Heeft u de doe/en zools beschreven in de oonvroog behoold ? 
Wij geloven dat wij niet ontevreden mogen zijn, maar dit houdt niet in wij tevreden afwachten water 
nog gaat kamen. 
Wat wel duidelijk is dat wij dankzij de genoemde subsidie meer hebben kunnen bereiken van wat wij 
voor ogen hadden. 
En dat wij hierbij een beroep doen op de nog ontbrekende 20% van die subsidie, om de lijn die we nu 
hebben voor te kunnen zetten. 

Kees Gerritsen 
07-04-2018 



WMS totaal overzicht verantwoording 2017 nr.04 

Drukwerk en propaganda blad 01 

Openingen en lezingen blad 02 

Materialen voor tentoonstellingen blad 03 

Algemene kosten 

Totaal 

€ 194.49 

€ 543.80 

€ 1351.97 

€ 739.77 

€2830.03 

Op jaarbasis 

Huur 
Water-gas-elektra 
Belastingen 
Totaal 

€ 3736.96 
€ 932.61 
€ 262.24 
€ 4931.81 

15% van€ 4931,81 is€ 739,77 te berekenen voor algemene kosten. 


