van de Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum
aan de leden van vriendenverenigingen van musea
Beste Vrienden,
Wij nodigen u van harte uit voor een bezoek aan het Nationaal Onderwijsmuseum in
Dordrecht. Het museum met het motto: Onderwijs – over vroeger, voor later, van nu.
Wij ontvangen u op 16 september om 13.00 uur met koffie of thee voor een
kennismakingsgesprek en om te genieten van ons museumcafé in De HOLLAND, ooit gebouwd
door de beroemde architect Siebold van Ravestyn voor een verzekeringsmaatschappij, nu
prachtig gerestaureerd, gericht op het museum en haar collectie.
Rond 13.45 uur verzorgt een museumdocent een rondleiding door het museum. Daarna gaat
u zelf aan de slag met microfoon en camera. Als MUSEUMJOURNALIST interviewt u elkaar
over goede – en minder goede? – schoolherinneringen. Wat is een betere plek om dat doen?
Uzelf in de hoofdrol als verteller of vragensteller. We zullen u verrassen met wat u daarvan
meeneemt!
We verwachten rond 16.00 uur het programma te besluiten en hopen op een prettige
kennismaking en een vriendschap van langere duur!
U kunt zich tot 12 september aanmelden via onze mailbox: vrienden@onderwijsmuseum.nl.
Geef aan met hoeveel personen u komt en van welk museum u vriend/lid bent.
De toegangsprijs van het museum is € 10,-; met een Museumkaart of de Rotterdampas heeft
u gratis toegang tot het museum.
Het museum ligt op loopafstand van het station van Dordrecht. Meer informatie over het
adres en de bereikbaarheid vindt u onder deze brief.
Tot ziens in het Onderwijsmuseum!
Namens het bestuur van de Vrienden van het Onderwijsmuseum,
Marianne Pas, voorzitter.
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ADRES EN ROUTE
Nationaal Onderwijsmuseum
Burgemeester de Raadtsingel 97,
331 JG Dordrecht
T 078 632 60 20

www.onderwijsmuseum.nl

Met de trein:
Vanaf treinstation Dordrecht wandelt u in ongeveer 5 minuten naar het museum. Verlaat het
station aan de centrumzijde en sla linksaf. U loopt voorbij de winkel van Leen Bakker en na
ongeveer 100 meter ziet u aan uw rechterhand het gebouw De Holland waarin het museum is
gevestigd.
Met de boot:
Met de Waterbus kunt u onder andere vanaf Rotterdam, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht
vlot naar Dordrecht varen. Vanaf de Merwekade en de Hooikade kunt u naar de Burgemeester de
Raadtsingel wandelen. Kijk voor meer informatie op: http://www.waterbus.nl/
Parkeren:
Rondom het museum zijn meerdere parkeermogelijkheden. Van ma t/m zo is het betaald
parkeren van 9:00 – 22:00. Bij het parkeerterrein Weeskinderendijk kunt u gratis parkeren (wel
uw auto aanmelden als u aankomt). Vanaf het parkeerterrein wandelt u in 10 minuten naar het
museum.
Toegankelijkheid:
Het Onderwijsmuseum is toegankelijk voor mindervaliden. Voor de ingang van het museum is
ruime gelegenheid om iemand met de auto af te zetten. De lift bij de hoofdingang bevindt zich
links naast de trap. Ook in het gebouw is een lift aanwezig en alle ruimten zijn bereikbaar. Onze
toiletruimten beschikken over aangepaste toiletten. Daarnaast zijn er een rolstoel en looprek
beschikbaar voor gebruik tijdens uw museumbezoek. De baliemedewerkers helpen u graag als u
dit wenst.
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