RICHTLIJNEN BEZOEKERS IN HET KADER VAN DE CORONA-MAATREGELEN
Openingstijden
MUBO is weer open op zaterdag 21 november. De openingstijden zijn op zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur. Op de begane grond kunt u de expositie ‘Water & Vuur’ bezoeken tot
en met 1 februari 2021. In verband met de herinrichting van onze vaste expositie, is de eerste
en tweede verdieping voor publiek gesloten.
Veiligheid vóór alles
Als gecertificeerd museum houden wij ons natuurlijk aan het corona-protocol van de
museumvereniging en respecteren wij de laatste update van de corona-maatregelen van het
kabinet. Dat houdt in dat we maximaal 10 bezoekers gelijktijdig in de wisselexpositie op de
begane grond mogen ontvangen en dat maximaal 20 bezoekers een lezing of cursus in onze
ontvangstruimte kunnen bijwonen. Daarnaast stellen wij iedere bezoeker bij aankomst een
aantal korte vragen in het kader van de verplichte gezondheidscheck en verzoeken wij iedere
bezoeker om opgave van hun contactgegevens ten behoeve van een mogelijk bron- en
contactonderzoek door de GGD. Ook vragen wij de bezoekers om een mondkapje te dragen. We
hebben een aparte in- en uitgang en er wordt gezorgd voor voldoende ventilatie en frisse lucht.
Onze horeca is tijdelijk gesloten, dus koffie, thee en frisdranken zijn helaas niet verkrijgbaar.
Expositie
Een bezoek aan de wisselexpositie hoeft niet van te voren te worden gereserveerd. Wel zijn wij
gebonden aan een maximum van 10 bezoekers, die gelijktijdig kunnen worden toegelaten. In
geval er al 10 bezoekers binnen zijn, kunt u wachten in onze ontvangstruimte totdat er weer
plaats is. U kunt dan alvast een kijkje nemen in de aanwezige kunstmarkt van de lopende
expositie. In de ontvangstruimte zijn de tafels en stoelen zo opgesteld dat de 1,5 meter afstand
is gerespecteerd. De entree is € 4,00 (gratis met museumkaart).
Lezingen
De lezingen vinden plaats in onze ontvangstruimte, waar de tafels en stoelen corona-proof op
1,5 meter zijn opgesteld. Er is dan plaats voor maximaal 20 deelnemers met verplichte
aanmelding vooraf. Bij aankomst en vertrek vragen wij u een mondkapje te dragen. Eenmaal op
uw vaste plaats mag het mondkapje af. De entreeprijs voor de lezing is € 5,00 (met
museumkaart € 2,00). Aanmelden op info@muboboxtel.nl of telefonisch bij Willem van Vossen
op 06-16041898.
Cursussen
Deze vinden ook plaats in onze ontvangstruimte, waar de tafels en stoelen corona-proof op 1,5
meter zijn opgesteld met een maximum van 20 deelnemers. Bij aankomst en vertrek vragen wij
u een mondkapje te dragen. Eenmaal op uw vaste plaats mag het mondkapje af.
Samen sterk
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Wij vragen uw begrip en medewerking om de aanwijzingen van onze receptiemedewerkers op
te volgen en te respecteren. Samen kunnen we uw museumbezoek dan zo aangenaam mogelijk
maken. Wij verwelkomen u graag en wensen u alvast een inspirerend bezoek toe.
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