Beste Vrienden,
We bezochten ons Stadsmuseum De Hofstadt dat sinds dinsdag 2 juni terug toegankelijk is mits
vooraf te reserveren.
Uiteraard werden de nodige maatregelen getroffen om het bezoek voor personeel en bezoekers
veilig te laten verlopen.
Belangrijk is dat de bezoekers de uitgestippelde route volgen.
Vergeet even dat deze route verplicht is, volg ze gewoon en je zal alles zien wat ons museum te
bieden heeft, zowel de vaste collectie als de tijdelijke tentoonstelling over Hans Laagland.
Hier enkele foto’s van de te volgende route.
Het enige wat ontbreekt zijn bezoekers. Aan jullie om deze leemte te vullen!
We loodsen je hierbij door de noodzakelijke maatregelen voor een onvergetelijk museumbezoek:
1. Reserveren kan per mail op museum@diest.be , met vermelding van je naam en de
gewenste datum en tijdstip van je bezoek. Er wordt namelijk maar 1 entiteit (individu,
koppel of gezin) per kwartier toegelaten. Doe je reservatie tenminste 24u op voorhand,
zodat onze medewerkers van stadsmuseum De Hofstadt de beschikbaarheid voor je
kunnen nagaan. Vanaf 2 juni is ook telefonisch reserveren mogelijk tijdens de
openingsuren, en dit op het nummer 013/35.32.09.
2. Kom op tijd en wacht voor de ingang van het museum op de Grote Markt: een
medewerker komt je halen op het gereserveerde tijdstip.
3. Een mondmasker is verplicht. Zo bescherm je jezelf en onze medewerkers.
4. Was je handen bij het binnengaan en ontsmet ze daarna met de aanwezige handgel.
5. De expo Hans Laagland zal je ongetwijfeld in vervoering brengen, maar we vragen je
om je bezoek te beperken tot maximum 30 minuten. Zo krijgt iedereen de kans om
een bezoekje te brengen.
Waar? stadmuseum De Hofstadt, Grote Markt 1, 3290 Diest
Openingsuren? Di, do en vr: 11u00 – 17u00; za en zo: 13u00 – 18u00. Ma en woe gesloten.
Meer info: www.diest.be; museum@diest.be; 013/35.32.09.
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