
MIJN BEZOEK AAN 

HET EMABB 
IN BOOM 



VERTREK

ROUTE

WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
   Binnenkort ga ik naar het EMABB. Dit is de afkorting van het Ecomuseum en Archief van de Boomse 

Baksteen. Dit is een steenbakkerijmuseum in Boom over hoe bakstenen vroeger gemaakt werden. 
Veel mensen vinden een bezoek aan het EMABB leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal 
doen en zien in het EMABB. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

Op  ..................................................................................................................................................................................................................................   (datum) ga ik naar het EMABB.

..........................................................................................................................................................................................................................................   (gezelschap) gaan met mij mee. 

Ik doe mijn best om te vertrekken naar het EMABB om    ..............................................................................................................   (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. Dat is geen probleem.

De route naar het EMABB duurt ongeveer    ...........................................................................................................................................   (reistijd). 

Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal zijn. Dat is oké.  



HOE GA IK NAAR HET EMABB?

 IK GA MET DE TREIN

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA TE VOET



IK GA MET DE TREIN

HOE GA IK NAAR HET EMABB?

Ik ga met de trein naar het EMABB. 

Ik stap op in het station van   .....................................................................................

Ik stap uit in het station van Boom. 

Als ik van de trein stap, moet ik nog 15 minuten stappen tot de ingang van het EMABB. 

Dat is niet zo ver. 



IK GA MET DE AUTO

HOE GA IK NAAR HET EMABB?

Ik ga met de auto naar het EMABB. 

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met de eigen auto. 

Als we bij het EMABB zijn, zoeken we naar parking voor de auto. 

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog stappen tot de ingang van het EMABB. 



HOE GA IK NAAR HET EMABB?

IK GA MET DE BUS

 Ik ga met de bus naar het EMABB. 

Ik wandel naar de bushalte van bus  .......................................................................  (busnummer). 

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer .......................................................................................................  minuten.

Als ik van de bus stap, moet ik nog een klein beetje stappen tot de ingang van het EMABB. 



IK GA MET DE FIETS

HOE GA IK NAAR HET EMABB?

Ik ga met de fi ets naar het EMABB. Als ik aan het EMABB ben, zet ik mijn fi ets aan de kant. 

Ik doe mijn fi ets op slot en stap ik naar de ingang van het EMABB.



HOE GA IK NAAR HET EMABB?

IK GA TE VOET

Ik ga te voet naar het EMABB.



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ HET EMABB: WAT NU?

Ik zie wegwijzers met ‘EMABB’ op. 

Dat wil zeggen dat ik er bijna ben. 

We komen aan bij het EMABB. 

Ik herken het EMABB door het 

grote bord aan de muur waarop 

‘Booms Steenbakkerijmuseum’ 

staat.

Ik wandel tussen de eerste twee 

huizen door.

Ik volg de pijltjes naar de ingang 

van het museum.  



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ HET EMABB: WAT NU?

Ik passeer langs de oude 

gebouwen van de steenbakkerij. 

Deze deur aan de linkerkant is de 

ingang van het museum.

We gaan eerst naar de kassa van 

het museum. Mijn begeleiders 

betalen aan de kassa. Als we 

betaald hebben, beginnen we met 

de rondleiding. Het kan zijn dat ik 

nog even moet wachten tot de gids 

vertrekt. Dat is oké.

Het kan zijn dat er nog mensen 

meegaan met onze gids. Dat is 

mijn groep. Ik doe mijn best om bij 

de groep te blijven. 



BEZOEK

MIJN BEZOEK AAN HET EMABB

Tijdens de rondleiding zal ik heel 

veel zien. Ik kan er leren over hoe 

bakstenen gemaakt worden, welke 

verschillende soorten er allemaal 

zijn en hoe de mensen toen 

leefden. 

Als ik vragen heb of ik iets niet 

goed begrijp, kan ik aan de gids 

vragen om wat uitleg te geven.  

We gaan eerst naar de gebouwen 

aan de linkerkant en de gebouwen 

die daarachter liggen. Daarna 

bezoeken we de gebouwen aan de 

rechterkant. 



BEZOEK

MIJN BEZOEK AAN HET EMABB

We wandelen van de kassa naar 

links en gaan rechts een deur 

binnen. Ik wandel de trap op. Het 

kan ook zijn dat we via de cafetaria 

naar binnen gaan. 

We beginnen de rondleiding met 

een korte fi lm. Ik ga zitten op een 

van de stoelen en kijk naar de fi lm. 

De fi lm duurt 20 minuten. 

Na de fi lm gaan we door de deur 

links. 

Hier vertelt de gids over de tijd van 

de steenbakkerij, hoe de streek er 

toen uitzag en hoe de mensen toen 

leefden. 



BEZOEK

MIJN BEZOEK AAN HET EMABB

Dan wandelen we naar de kamer 

aan de andere kant van de 

fi lmzaal.

Dat is de kamer met de glasblaas-

werken. De gids geeft opnieuw 

uitleg. 

We gaan met de trap terug naar 

beneden.

Als we beneden zijn, gaan we naar 

links. Daar vertelt de gids verder 

over hoe de bakstenen gemaakt 

werden. 



BEZOEK

MIJN BEZOEK AAN HET EMABB

Daarna gaan we naar buiten. 

We gaan naar een van de oude 

huisjes achter het hoofdgebouw. 

Daar kan ik zien hoe de mensen 

leefden die vroeger werkten in 

de steenbakkerij.    

Na het huisje gaan we naar de 

overkant. Daar kan ik zien hoe de 

bakstenen vroeger opgeborgen 

werden. 

We wandelen terug naar de 

hoofdweg.

We gaan via een van de deuren 

aan de rechterkant naar binnen.



BEZOEK

MIJN BEZOEK AAN HET EMABB

Nu ben ik in de steenoven. 

Hier werden vroeger bakstenen 

gebakken. De gids geeft uitleg 

over hoe deze gemaakt werden. 

We gaan terug naar buiten en gaan 

door een andere deur. Daar kan ik 

zie hoe een ander soort baksteen, 

de blauwe baksteen, gemaakt 

werd. 

We gaan opnieuw naar buiten. 

We gaan door een volgende deur. 

Dat is de oven van de rode 

baksteen. De gids geeft opnieuw 

uitleg. Dit is het einde van de 

rondleiding.



BEZOEK

MIJN BEZOEK AAN HET EMABB

Een bezoek aan het EMABB duurt 

ongeveer 1 uur en 30 minuten tot 

2 uur en 30 minuten. Het kan zijn 

dat mijn bezoek langer duurt als ik 

het zeer leuk vind. Het kan ook zijn 

dat mijn bezoek minder lang duurt 

als ik het minder leuk vind. 

TOT



TOILET

WAAR VIND IK HET TOILET?

Als ik naar het toilet moet gaan, 

dan doe ik dat best voor de 

rondleiding begint.

Het toilet is rechts van de cafetaria. 

Ik vraag altijd aan mijn begeleiders 

of ik naar het toilet mag.



DE CAFETARIA

WAAR KAN IK IETS ETEN OF DRINKEN?

Vlak naast het EMABB is er ook 

een cafetaria. Ik kan iets eten en/of 

drinken in de cafetaria. 

Als ik iets wil drinken, dan bestel ik 

het aan de toog. Daar moet ik ook 

betalen. 



EINDE

EINDE VAN HET BEZOEK

Het bezoek aan het EMABB is ge-

daan. Ik ga naar buiten en ga naar

......................................................

......................................................

......................................................

(activiteit).



DE TERUGWEG

 IK GA MET DE TREIN

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA TE VOET



DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

Ik ben ongeveer  .............................................................................   (reistijd) onderweg naar de volgende activiteit. Het kan zijn dat ik er vroeger ben 

en het kan zijn dat ik er later ben. Dat is oké. 



IK GA MET DE TREIN

DE TERUGWEG

Ik wandel naar het station van Boom. Dat is ongeveer 15 minuten stappen. 

Dat is niet zo ver.  

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

Ik stap af aan de halte  ........................................................................................................................................................



IK GA MET DE AUTO

DE TERUGWEG

Ik stap van het EMABB naar de parking waar onze auto geparkeerd staat. 

Ik ga met de auto naar   ...................................................................................................   (activiteit).

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met de eigen auto.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS

Ik stap van het EMABB naar de bushalte van de bus met nummer   .................................. 

Ik stap op de bus.  

Ik ga met de bus naar    ..................................................................................................  (activiteit).  

De rit duurt ongeveer   ..................................................................................................  minuten.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar mijn fi ets. Ik doe mijn slot open. 

Ik ga met de fi ets naar   ..................................................................................................  (activiteit). 



IK GA TE VOET

DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar     .........................................................................................................  (activiteit).  



Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is oké. Als 
er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een fi jne dag van. 




