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EXTRA SUPPOOSTEN-BRIEF
MUSEUMBOERDERIJ GOEMANSZORG
Een speciale aanvulling op de laatste nieuwsbrief! En...hebben jullie onze groepsapp al
gezien? Handig om onderling te kunnen regelen als er een keer geruild moet worden.
Bij binnenkomst
Lees altijd eerst of er nog nieuwe informatie bijgekomen is. Deze vind je voorin de witte
map. Ook deze brief gaat daarin.
Handig kastje erbij
Tussen de balie en het museumcafé staat nu een bruin kastje. Daarin vind je de voorraad
folders, de afstandsbedieningen (er zijn aparte afstandsbedieningen voor twee fotolijstjes
boven en eentje in de smederij!) , extra kassarollen, plakband e.d. Onderzoek vooral zelf...
Museumboekjes voor de verkoop in drie talen
Leo Schoof is zo goed geweest om voor onze Engelse, Duitse en zelfs Franse bezoekers een
overzicht te maken van wat er in ons museum te bewonderen is.
Jaap Schoof heeft er enkele boekjes van gemaakt, die voor € 3,50 verkocht kunnen worden.
Ze liggen in het winkeltje. Arjan zet de prijs in de kassa.
Hand-outs om weer in te leveren, straks ook in drie talen
Bovendien hebben we voor de buitenlandse bezoekers een hand-out om te gebruiken
tijdens hun rondgang door het museum. Deze moet na afloop weer ingeleverd worden.
De Engelse versie ligt gereed achter de balie. Het zijn er tot dusver drie.
Ook drie stuks in het Duits en eentje in het Frans volgen binnenkort.
Fietsroute Stadhuismuseum-Goemanszorg-Stadhuismuseum
Er is een nieuwe fietsroute, gemaakt in samenwerking met het Stadhuismuseum, zie bijlage
Een exemplaar ligt ook voor jullie ter inzage op het "nieuwe" kastje bij de balie.
 De bezoekers kunnen in het Stadhuismuseum dit complete arrangement kopen voor
€ 23,50 zonder museumjaarkaart of € 13,50 met museumjaarkaart.
 krijgen een bonnetje mee (zie bijlage!)
 fietsen met deze bon naar Goemanszorg.
In Goemanszorg gaat het als volgt:
 De bezoeker heeft bij inleveren bonnetje recht op museumbezoek en een lunch bij
Brigitte (2 kroketten met brood en koffie of thee of fris)
 Bij het bonnetje van 13,50 moet de museumjaarkaart gescand worden!!!
 Het bonnetje hebben wij nodig om bij het Stadhuismuseum ons deel van het
arrangement betaald te krijgen. Bewaar het bonnetje dus goed (in de kassa)
Suppoosten en Brigitte hebben zelf dus geen omkijken naar de financiën.
De fietstocht beginnend in Goemanszorg is nog in de maak...
Strippenkaart - Passe Partout
Bezoekers kunnen voor € 8,00 een museum-strippenkaart kopen. Stempel de kaart en voer
het natuurlijk in de kassa in. Bij drie stempels krijgt men korting bij het Stadhuismuseum.
Komt de bezoeker binnen met een elders gekocht kaart, dan ook in de kassa invoeren, maar
nu als niet betalende bezoeker.
Sluiting Graanschuur wordt/is aan gewerkt
Succes,
Anita

voor vragen ben ik tuurlijk bereikbaar, bellen of appen 06-403 88 993

