Persbericht

KINDERACTIVITEITEN MUSEUM HINDELOOPEN ANDERS DAN ANDERS!
Hindeloopen op z’n kop!
Dat is het thema van de kinderactiviteit van Museum Hindeloopen in de herfstvakantie. Het coronavirus
heeft er voor gezorgd dat deze activiteit niet in het museum zelf kan.
Maar wij laten ons niet op de kop zitten door dat virus. Daarom heeft de kinderwerkgroep een spannende
speurtocht door Hindeloopen bedacht. Dat is wel nodig, want er is nóg iemand die Hindeloopen op zijn
kop heeft gezet. Alleen weten we niet wie. Wel weten we dat het zo niet langer kan. Hindeloopers en ook
toeristen raken helemaal in paniek. Om dat op te lossen hebben we de hulp van de kinderen nodig.
Misschien ontdekken zij waarom er iets mis is bij de fontein of waarom er op een andere plek een
vreemde schilderij verschijnt en wat doet die schatkist in de leugenbank?
De speurtocht is op dinsdagmiddag 13 oktober voor kinderen van 6-12 jaar. Start is om 14.00 uur op het
pleintje voor het museum.
Vanwege het coronavirus zijn er een aantal zaken anders dan anders.
De kinderen kunnen alleen meedoen onder begeleiding van ouders, verzorgers of andere familieleden. Zij
zijn ook verantwoordelijk voor het naleven van de coronamaatregels.
De activiteit vindt in de buitenlucht plaats, dus doe warme kleren aan!
Opgeven van tevoren is noodzakelijk en kan t/m vrijdag 9 oktober bij Museum Hindeloopen, telefonisch
0514-521420 of via de mail: info@museumhindeloopen.nl. Hier kunt u ook terecht voor eventuele
vragen.
Knutselen in het museum kan nu ook niet, maar als de kinderen de speurtocht tot een goed einde hebben
gebracht, kunnen ze thuis een prachtige Hindelooper kijkdoos knutselen.
Geef je gauw op en...duim voor mooi weer. Mocht het weer ook op z’n kop staan, dan zorgen we dat
iedereen op tijd afbericht krijgt.
Kosten van de speurtocht met onderweg een lekkere verrassing en na afloop materialen voor de kijkdoos
is € 4,00 per kind. Begeleiders zijn gratis.

