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           3.1 
Wat wordt verwacht van de Suppoost: 

 
 
 

 1.  Vooraf nagaan met wie je aanwezig bent en of 1 van de 2 over een 
 een sleutel beschikt. Zoniet dan tijdig een sleutel regelen. 
 De sleutelhouder kent de code van het alarm 
   
 2. Deze sleutel past ook op de poort 
  
 3. Tijdig (min. 15 minuten van te voren) aanwezig zijn. 
 
 4. Indien je bij nader inzien toch verhinderd bent, dan zelf voor vervanging  zorgen en dit 
 doorgeven aan ander op de planning en aan diegene die de planning regelt, 
 zodat men weet wie aanwezig is. 
  
 5. Bij droog weer vlaggen hijsen. 
 De vlaggen liggen rechts in de kast onder het tv-scherm. 
 Vanaf de poort: 

1e vlaggenmast: museumvlag 
2e vlaggenmast: Moerdijkvlag (rode kruis boven) 
3e vlaggenmast: Brabantse vlag (rode vlak boven) 
4e vlaggenmast: Nederlandse vlag.  

 Achter bij hek gezien vanaf dijk: 
 1e vlaggenmast: Verticale banier “OPEN” 
 Bij activiteiten: 
 2e vlaggenmast: Boergondisch Brabant 
 3e vlaggenmast: Waterpoort 
 
 6. In ontvangstruimte de tv aanzetten met de schakelaar met het rode lampje in de  
 wandcontactdoos onder het scherm. 
  
 7. Samen met de horecamedewerkster kas controleren. 
 
 8. In de vlasexpositie: 
 Schakelaars sfeerverlichting, spots en schermpjes aanzetten (4 st. linksvoor op muur) 
 In stijlkamertje schakelaar licht (links om de hoek) 
 
9. In de suikerexpositie: 
 A. Schakelaar verlichting 1e gang (rechts in hal bij trap) 
 B. Schakelaars achter deur ingang aandoen: 
  - Scherm 
  - Sfeerverlichting 
 C. Achterin 3e gang bij productieschema schakelaar aandoen 
 D. Schakelaar kookpan aandoen (zit achter dikke pijp naast kookpan) 
 E. Schakelaar landkaart  (onder trap) aandoen 
 F. Scherm voor wandkleed omhoog doen 
 
10. Indien je kleding het toestaat badge opdoen. 
 
11. Deuren naar expositieruimten gesloten houden. 
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12. Indien er bezoekers zijn, toezicht houden in de expositieruimten. 
Rechts van de balie hangt ’n TV scherm, hierop staan beelden uit de verschillende 
ruimtes. Aanzetten met de afstand bediening die op de balie ligt. 

 
13. Zorg dat je weet hoe de audiofonen werken, gebruiksaanwijzing hangt er naast, en 
 evt. opletten dat men deze na gebruik niet  terug in het kastje doet.  

Eerst schoonmaken met een daarvoor bestemd ontsmettingsdoekje uit de bus 
die op  het kastje staat, na gebruik van de bus deze goed sluiten. 

 
14. Op verzoek het oplaadpunt voor de elektrische fietsen aanzetten. Schakelaar boven 

naast ingang. 
 
15.  Bij het afsluiten: 
 a. Licht in het stijlkamertje uitdoen. 
 
 b.     2 schakelaars in de vlas uitdoen 
 
 c.    Kookpan uitzetten en schakelaar bij productieschema 
 
 d. Scherm voor het wandkleed naar beneden doen. 
 
 e. Schakelaar bij landkaart  uitzetten. 
 
 f. Alle schakelaars naast wandkleed uitdoen. 
 

g. Controleren of ramen op de zolder gesloten en licht uit is. 
 
 h. Deuren van de expositieruimtes sluiten. 
   
 i. Asbak buiten van peuken ontdoen.  
 
 j. Vlaggen binnenhalen.  
 
 k.     Als ze droog zijn opvouwen en in de kast terug leggen. 
   Als ze nat zijn, ergens over hangen, zodat ze kunnen drogen. 
 
 l. De tv achterin uitzetten. TV bewaking uitzetten met afstandbediening. 
 
 m. Als het oplaadpunt gebruikt is, dit uitzetten. 
  
 n. Badge afdoen en opruimen. 
 
 o. Niet vergeten het alarm aan te zetten en deur sluiten. 
 
 p. Poort sluiten. 
 
 q. Evt. geleende sleutel terugbrengen.  
 


