
 

 

 

 

 

 

Museum Huis Doorn benoemt jeugdambassadeurs 

Op 5 januari jl. zijn zeven jeugdambassadeurs bij Museum Huis Doorn van start gegaan. De 
jeugdambassadeurs hebben een belangrijke rol gekregen in de organisatie. Zij adviseren het museum een jaar 
lang bij de ontwikkeling van tentoonstellingen, evenementen en educatief materiaal. De ambassadeurs 
worden specifiek gevraagd mee te denken over het aantrekkelijker maken van het museum voor een jeugdige 
doelgroep. 

De ambassadeurs zijn tussen de 13 en 21 jaar en komen een aantal keer per jaar samen in het museum. Tijdens deze 
bijeenkomsten worden de plannen van het museum besproken en worden ze betrokken bij het organiseren van 
evenementen en tentoonstellingen. De jongeren krijgen tevens informatie en workshops, onder andere over social 
media voor zakelijke doeleinden en het geven van rondleidingen. 

Ook jeugdambassadeur worden? 
Voor 2023 zijn de jeugdambassadeurs al benoemd. Het is wel mogelijk om je aan te melden voor de wachtlijst. Begin 
2024 worden er weer nieuwe ambassadeurs benoemd. Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen 
met Willem Stegeman via het emailadres: jeugdambassadeurs@huisdoorn.nl 

De jeugdambassadeurs voor 2023 zijn van links naar rechts: Caroline de Jongh, Roos Tiegelaar, Anne van Gils, 
Myrthe Faaij, Marcello Liverani, Mariska Vlasveld en Nick van Rumpt 
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Foto: De Jeugdambassadeurs van Museum Huis Doorn 

--------------------------------------------------------- 
  
Noot voor redactie: 
Voor meer informatie, beeldmateriaal en andere vragen, kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en 
Communicatie via: marketing@huisdoorn.nl of 0343-421020. 
  

--------------------------------------------------------- 
  

Over Museum Huis Doorn 
Museum Huis Doorn is het voormalige ballingsoord van de laatste Duitse keizer Wilhelm II en plaats van herinnering 
Eerste Wereldoorlog. In 1918 vlucht keizer Wilhelm II naar het neutrale Nederland en woont daar tot zijn dood in 
1941. De inrichting van Huis Doorn verkeert nog in authentieke staat en geeft samen met de kunstcollectie een fraai 
beeld van de Europese hofcultuur. De garage van Wilhelm II is verbouwd tot tentoonstellingspaviljoen en uitgebreid 
met een glazen aanbouw. In de voormalige garage wordt aan de hand van vijf thema’s ingegaan op de Nederlandse 
neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog. In het poortgebouw is het Eerste Wereldoorlog kenniscentrum gevestigd. 
Het kenniscentrum biedt plaats aan de historische bibliotheek van de laatste Duitse keizer Wilhelm II en de Eerste 
Wereldoorlog bibliotheek van Museum Huis Doorn.  
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