Contactcommissie:
R.E. Kruijshoop - Voorzitter
Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo
Tel. : 074-242 29 76
Mobiel : 06-5538 0361
E-mail : re.kruijshoop@gmail.com

Graag z.s.m. inschrijven. Zie het inschrijfformulier.
De verplichting om uw QR-code te tonen is van
toepassing. Zonder deze code geen toegang tot
de musea en het restaurant.

Hengelo Ov. : 21 oktober 2021
Betreft
: UITNODIGING om deel te nemen aan ons SGS winterevenement
Beste SGS-vrienden en -vriendinnen,

Op zaterdag 20 november 2021 brengen wij een combinatiebezoek aan het DAF Museum en
het PHILIPS Museum in Eindhoven.
U gaat ’s ochtends genieten van twee belangrijke stukjes Nederlandse geschiedenis. Het DAF Museum is
het museum dat zich richt op de geschiedenis van Van Doorne's Automobiel Fabriek, kortweg DAF.
In het museum zijn vooral veel DAF-voertuigen
tentoongesteld, waaronder personenwagens,
sportwagens en prototypen. Veel van deze prototypen
zijn auto's die nooit in productie zijn genomen. Er staan
bijna honderd verschillende DAF-personenauto's en
voertuigen die daarvan zijn afgeleid. Ook de
geschiedenis van de Variomatic oftewel "het pientere
pookje" is te zien tot en met de CVT die anno 2007 door
vele automerken als automatische versnellingsbak wordt gebruikt. Ook voor de grote collectie van
vrachtwagens is een deel van het museum ingericht. Centraal in dit deel van het museum staan de trucks
van 'toen', waaronder vrachtauto's, autobussen en speciale voertuigen zoals legertrucks,
brandweerwagens, een betonmixer en een takelwagen. Er is ook een aantal race- en rallytrucks
tentoongesteld waaronder de Turbo-Twin, de winnende rallytruck van Jan de Rooy uit 1987.
’s Middags zijn wij te gast in het PHILIPS Museum. Iedereen heeft wel eens producten van deze
belangrijke firma gekocht. Philips heeft veel innovaties uitgevoerd op het gebied van elektrische
apparatuur, machines en verlichting. In de omgeving van het Philips Museum kunt u alleen betaald
parkeren.
In 1993 werd in het gebouw een ruimte ingericht als
"Philips Gloeilampenfabriekje anno 1891" die laat zien
hoe aan het eind van de 19e eeuw kooldraadlampen
werden gemaakt. Het gehele proces in verschillende
stappen, beginnend bij gezuiverde watten en eindigend
bij een gebruiksklare lamp, kan binnen het museum
anno 2020 nog in detail worden gevolgd.

Er is een ruimte geopend die is ingericht als een lampenfabriek uit de jaren twintig van de 20e eeuw. Het
museum begint aan het eind van de 19e eeuw in een slecht verlichte ruimte uit de tijd dat
kaarsverlichting de norm was. Verder zijn medische apparaten tentoongesteld. De productie daarvan
begon in 1918 met röntgenapparatuur en vervolgens met de CT-apparatuur en MRI-scanners. Natuurlijk
zijn er in het museum verschillende soorten lampen te zien: de gloeilamp, de tl-lamp, de natriumlamp, de
spaarlamp en de ledlamp. Ook de tak van de consumentenelektronica komt aan bod, zoals de radio,
televisie, scheerapparaat en diverse keukenapparatuur. Ook de initiatieven van Philips in de radio- en
televisiebranche worden belicht. Daarnaast wordt de geschiedenis verteld van bedrijfsleider Jan
Zwartendijk, die vanuit Litouwen duizenden Joden heeft helpen vluchten tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Zie zo gewenst de beschrijving op de website. Die is iets uitgebreider
Graag tot ziens in Eindhoven en wij wensen u alvast een goede reis.
Namens de Contactcommissie,
Roelof Kruijshoop – commissievoorzitter

INSCHRIJVEN: Tijdig inschrijven is momenteel belangrijk omdat toegangskaarten moeten
worden gekocht en reserveringen moeten worden gedaan voor de museumtoegang, de
catering en de horeca.
Dagkosten:
voor toegang beide musea, lunch in Daffetaria, gidsen, kopje koffie of thee.
Indien u geen Museumkaart heeft : € 40,00 p.p.
Indien u wel een Museumkaart heeft : € 20,00 p.p.
Betaling: wij verzoeken u de dagkosten voorafgaand te betalen per bankoverschrijving op
Bankrekening IBAN NL75 INGB 0000 4838 64 ten name van SGS Contact-Commissie.
EVENTUEEL AFZEGGEN: uiterlijk op maandag 15 november 2021 in verband met de catering
gedurende deze dag. Later afzeggen betekent dat de door ons gemaakte onvermijdelijke kosten
bij u in rekening worden gebracht behoudens in het geval van zeer bijzondere omstandigheden.

U kunt inschrijven als volgt:
- Uw wensen s.v.p. in onderstaand INSCHRIJFFORMULIER invullen.
- Het inschrijfformulier invullen en vervolgens per e-mail sturen aan

re.kruijshoop@gmailcom

of per post sturen naar: SGS Contactcommissie, Klinkeweg 13, 7552 PB HENGELO.
Mijn oude e-mail adres is komen te vervallen, dus NIET sturen aan het adres dat eindigt
met @home.nl
U kunt ook alle gevraagde gegevens vermelden in een eigen e-mail die u aan ons stuurt.
Controleer svp voor het versturen of echt alles is opgenomen in het bericht!

langs onderstaande lijn afknippen zodat u de hele beschrijving behoudt.

INSCHRIJFFORMULIER BEZOEK DAF MUSEUM EN PHILIPS MUSEUM
Naam

►

E-mail adres ►

Ik neem deel met ….. personen OP 20 NOVEMBER 2021

Kosten € 40,00 als u geen Museumkaart heeft.
Kosten € 20,00 p.p. tegen overlegging van een
geldige Museumkaart. Let op: als u al langer
een Museumkaart heeft is de geldigheidsduur
waarschijnlijk verlengd en daar heeft u dan
bericht van ontvangen.

Ik neem deel met

…..

personen aan de borrel

drankjes voor eigen rekening

Ik neem deel met

…..

personen aan het diner

kosten diner en drankjes voor eigen rekening

REIZEN EN PARKEREN
U wordt verwacht om 10:30 uur in het “Daffetaria” van het.
DAF museum, Tongelresestraat 27, 5613 DA Eindhoven
Als u met uw auto reist kunt u gratis parkeren vlak bij het DAF Museum op meerdere
plekken, langs de Kanaaldijk Noord, langs de Kanaaldijk Zuid of in de Tongelresestraat.
Uitwijkmogelijkheid: als het daar te vol is ga dan naar Q-Park Stadhuisplein.
De parkeergarage ligt centraal gelegen tussen het DAF-museum (’s ochtends
12 minuten lopen naar DAF Museum) en ’s avonds het restaurant “De Vooruitgang”
(van daar uit 5 minuten lopen naar de Q-Parc). Kosten: € 18 per dag).
Parkeerders: zie ook de plattegronden bij deze convocatie.
Als u reist met de NS trein treft u aan een zeer uitgebreide beschrijving met plattegrond
hoe u moet lopen van het station “Eindhoven Centraal” naar het museum.
De wandeling beslaat ± 20 minuten.
Bij deze convocatie treft u ook aan drie bijlagen: een plattegrond van dit gedeelte van
Eindhoven met de wandelroutes de wandelroutes opgenomen van het DAF Museum naar
het Philips Museum en naar het restaurant waar wij gaan borrelen en als u daarvoor
inschrijft aansluitend kan dineren.
Ook een de route terug naar het Station. Met behulp van de plattegrond vind u ook
gemakkelijk hoe u het goed terug kunt lopen naar de parkeermogelijkheid bij het DAF
Museum.
Ook sturen wij mee de beschrijving met een plattegrond van dat deel van Eindhoven.
Tijdplanning van deze dag:
- 10:30 – 11:00 uur Ontvangst met in het DAF Museum : het Daffetaria met koffie en vlaai.
- 11:00 – 12:30 uur Rondleiding door twee gidsen: wij vormen hiervoor zelf de twee groepen.
- 13:00 – 14:00 uur Lunch DAF44 in het Daffetaria.
Hierna verplaatsen naar het PHILIPS Museum: adres Emmasingel 31: lopen ± 15 minuten.
- 14:30 uur aankomst in het Museum en ophalen bij onze balie van een gratis audiotour.
- 14:30 – 16:00 uur : wij verkennen het museum met de audiotour.
- 16:00 uur koffie / thee in het Philips Restaurant.
- 17:00 uur vertrek uit het museum.
Hierna verplaatsen wij ons naar de Markt en vinden daar ons restaurant : lopen ± 5 minuten
Wij kunnen pas definitief reserveren als het aantal deelnemers om te dineren bekend is. Wij kunnen aldaar
kiezen uit diverse restaurants.

Wij gaan daar borrelen en napraten van ± 17:00 – 18:00 uur. Dinerkeuze nog doen.
Het diner zal waarschijnlijk twee uur in beslag nemen.
- ± 20:15 uur vertrek naar uw parkeerplaats c.q. NS Stations Eindhoven Centraal.

Als u reist per trein : alle vier de loop routes tezamen – zie de plattegrond
onderstaande gegevens overgenomen uit Google Maps

PER TREIN : Start bij Eindhoven Centraal - 5611 AD Eindhoven
Naar het DAF Museum Start Tongelresestraat 27, 5613 DA Eindhoven
Loop naar het zuidoosten op het Kennedyplein (tussenafstanden in meters)
18 m
Sla rechtsaf
29 m
Sla linksaf richting het Stationsplein
190 m
Ga rechtdoor op het Stationsplein
56 m
Sla linksaf om op het Stationsplein te blijven
43 m
Weg vervolgen naar de Stationsweg
150 m
Sla rechtsaf richting de Dommelstraat
50 m
Sla linksaf naar de Dommelstraat
35 m
Sla rechtsaf naar de Tramstraat
400 m
Sla linksaf naar de Kanaalstraat
190 m
Weg vervolgen naar de Kanaaldijk-Zuid
290 m
Flauwe bocht naar links om op de Kanaaldijk-Zuid te blijven
40 m
Sla linksaf naar de Tongelresestraat
Je vindt je het DAF Museum links 40 m Totaal 1,5 km - 19 min.
Naar het Philips Museum Emmasingel 31, 5611 AZ Eindhoven :
Start bij het DAF Museum
Loop naar het zuidwesten op de Tongelresestraat, richting de Kanaaldijk-Noord
40 m
Sla rechtsaf naar de Kanaaldijk-Zuid
270 m
Flauwe bocht naar links om op de Kanaaldijk-Zuid te blijven
62 m
Weg vervolgen naar de Kanaalstraat
260 m
Weg vervolgen naar de Ten Hagestraat
150 m
Weg vervolgen naar het Catharinaplein
55 m
Sla rechtsaf naar de Rechtestraat
260 m
Sla linksaf naar de Vrijstraat
82 m
Sla rechtsaf naar de Nieuwe Emmasingel
130 m
Sla linksaf naar de Emmasingel
Je vindt Het Philips Museum links na 39 m Totaal 1,4 km 16 min.
Naar een restaurant op de Markt 5611 EB Eindhoven :
start bij het PHILIPS Museum
Loop naar het noorden op de Emmasingel, richting de Nieuwe Emmasingel
39 m
Sla rechtsaf naar de Nieuwe Emmasingel
130 m
Sla linksaf naar de Vrijstraat
82 m
Weg vervolgen naar de Marktstraat
41 m
Ga rechtdoor op de Markt
47 m
Sla rechtsaf om op de Markt te blijven
Je vindt het Restaurant na 80 m Totaal 400 m 5 min.

Naar station Eindhoven Centraal - 5611 AD Eindhoven :
Loop naar het noorden op de Markt, richting de Nieuwstraat
81 m
Sla rechtsaf naar de Nieuwstraat
120 m
Weg vervolgen naar de Dommelstraat
43 m
Sla linksaf naar het Stationsplein
91 m
Flauwe bocht naar rechts om op het Stationsplein te blijven
230 m
Sla rechtsaf richting het Kennedyplein
29 m
Sla linksaf naar het Kennedyplein
Je vindt Eindhoven Centraal links na 18 m Totaal 600 m 8 min.

Start op de Markt

Restaurant
op de markt

Op de plattegronden zijn alle locaties en loop routes afgebeeld met blauwe bolletjes

