BEZOEK AAN HET ONDERWIJSMUSEUM TE DORDRECHT:
Wanneer : op zondag 10 april
We vertrekken die dag om 12.00 uur vanaf de parkeerplaats aan het Willem
Alexanderplein te Teteringen. Kosten per auto € 8,00. Er kan gratis geparkeerd
worden aan de Weeskinderendijk te Dordrecht; Van daaruit is het een minuut of
10 lopen naar het Onderwijsmuseum, Burgemeester de Raadtsingel 97 te
Dordrecht.
In het museum is gelegenheid voor koffie, thee en voor de liefhebber iets
lekkers.
Het Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht heeft met meer dan 350.000
voorwerpen de grootste onderwijscollectie ter wereld. In een levendige en
veelzijdige tentoonstelling laat het museum (met 2500m2 aan publieks- en
tentoonstellingsruimten) de vele aspecten van het onderwijs en de invloed ervan
op de jeugdcultuur zien.
Het Onderwijsmuseum beschikt over een prachtige locatie; het zorgvuldig
gerestaureerde gebouw De Holland uit 1939. De Holland is een van de
karakteristieke gebouwen die de architect Sybold van Ravesteijn heeft
ontworpen.
Om 13.30 uur hebben we onder leiding van een gids een 1,5 uur durende
rondleiding. In deze rondleiding komen zowel het gebouw als de collectie tot
leven. Verteld wordt hoe De Holland aan zijn naam komt, voel de geschiedenis
van dit monumentale pand en zie waarom dit gebouw met recht een van de parels
van Dordrecht wordt genoemd. Ervaar ook het onderwijs van vroeger en nu ook
aan de hand van de meest bijzondere, zeldzame en mooiste objecten uit de
collectie: van het klassieke achttiende eeuwse Hornbook tot het nostalgische
Aap Noot Mies plankje, van de prachtige schoolplaten tot het unieke tellurium
van Van Laun. Kortom: maak kennis met De Holland en zijn schatten.
Na afloop van deze rondleiding wordt in overleg besloten of we nog een bezoek
brengen aan het historische gedeelte van Dordrecht, waar de dag wordt
afgesloten met een drankje en eventueel een etentje.
De kosten voor deze dag op een rijtje:
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Kosten per auto € 8,00 ; te verdelen over het aantal auto’s en personen
Entree museum € 9,00. Bij meer dan 10 personen is de entree € 7,00.
Museumkaart gratis.
Kosten rondleiding € 105,00 te verdelen over het aantal personen.
De rondleiding is gereserveerd en kan tot uiterlijk 15 dagen van te voren
geannuleerd worden.
Voor dit bezoek dient u zich dan uiterlijk 24 maart a.s. op te geven via mail bij
Els.
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