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WAT BIEDT HET MUSEUM?
Wat leuk dat u met uw klas het museum komt bezoeken. U kunt vast
een virtueel kijkje in het museum nemen op de website.

Betrapt!
De Douane: In het smokkel gedeelte van het museum staan kinderen oog
in oog met diverse Douane vondsten, allemaal in beslaggenomen
goederen aan de landsgrenzen van vroeger, op de huidige luchthavens
of in de havens. Het tegengaan van smokkel, invoer van verboden
goederen, is een belangrijke taak van de Douane, waarbij ook controle
op het betalen van belastingen een rol speelt. Door de controles die de
Douane uitvoert wordt belastingontduiking (van accijnzen bijvoorbeeld)
op grote schaal opgespoord en aangepakt.
Bereidt uzelf voor door deze aflevering te kijken van
https://www.anderetijden.nl/aflevering/567/Botersmokkel
Met de leerlingen kunt u kijken naar
https://www.youtube.com/watch?v=68LkvQKTVEc
Maar ook kunt u kiezen voor beeldmateriaal Douane nu en met de
leerlingen samen dit filmpje bekijken
https://www.youtube.com/watch?v=NtF_x-6oIRE
HET BEZOEK ZELF

Wanneer u arriveert bij het museum, meldt een van de begeleiders zich
aan bij de balie van het museum. Zij kunnen dan de groepspoortjes
openen en de kinderen via de grote ingang binnenlaten, niet via de
beperkte ruimte bij de balie. Het meest praktisch is het om de kinderen
even buiten te laten wachten tot de poortjes open gaan. Omdat u
gereserveerd heeft, zijn onze baliemedewerkers op de hoogte van uw
komst.
In de garderobe kunnen de kinderen hun jas ophangen en eventuele
spullen kwijt. Daarna verzamelt u de groep onderaan de trap en verdeelt
u de groep in tweeën (1 begeleider bij iedere groep van maximaal 10
leerlingen) en geeft aan dat na ongeveer een half uur à driekwartier de
groepen wisselen. Het bezoek kan beginnen.

AANGENAAM VOOR IEDEREEN

Ook al is ons museum ingesteld op kinderen en groepsbezoeken, het is
wel een museum. We hebben een aantal huisregels om het voor alle
bezoekers in het museum aangenaam te maken en waarderen het zeer
wanneer u deze regels met uw leerlingen wilt doornemen, voorafgaand
aan het bezoek:



•

•





De museumcollectie bevat kostbare en onvervangbare
objecten: Raak de tentoongestelde voorwerpen niet aan, ook
de auto in het museumcafé niet (deze is beveiligd en het alarm
gaat af als je te dichtbij komt).
Het is niet toegestaan etenswaren en drinken mee het museum
in te nemen.
Laat je waardevolle spullen thuis, op school of in de bus; want
anders zal je deze in de garderobe achter moeten laten. Je mag
deze namelijk niet meenemen op zaal.
In een museum hoef je natuurlijk niet muisstil te zijn, maar
hinder andere bezoekers niet met al te luide gesprekken,
mobiele telefoons en/of muziek.
Foto’s maken mag, maar alleen zonder flits.
Pennen zijn niet toegestaan op zaal. Voor de speurtocht kun je
een potlood lenen van de balie. Vergeet hem niet terug te geven
als je klaar bent.
Begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk en aansprakelijk
voor het gedrag van de leden van hun groep.

Heeft u suggesties voor ons? Dan horen we dat graag.
Mail: info@bdmuseum.nl
Bel: 088-1514900

