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Bezoek aan PHILIPS MUSEUM  

     op donderdag 17 november a.s. 
 
Opnieuw een activiteit in het kader van S.O.S. (Samen-op-Stap)!  
Het Philips Museum bevindt zich aan  de Emmasingel op  nummer 31, exact de plek waar 
in 1891 de gebroeders Gerard en Anton Philips het gloeilampenfabriekje startten dat zou 
uitgroeien tot het wereldconcern dat Philips nu is.  
 
Het museum geeft een boeiend beeld van hoe Philips zich heeft ontwikkeld vanaf de start 
van de onderneming in 1891 tot en met de innovaties van de toekomst. Dit alles aan de 
hand van interessante verhalen en allerlei historische 
producten die laten zien wat wereldwijd de invloed 
van Philips is (geweest) op het leven van mensen.  
 
Het museum is niet zo heel groot. In anderhalf tot 
twee uur kun je alles rustig bekijken. Het gebouw is 
ook goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers 
met bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel.  
 
Er zijn twee exposities: een vaste en een tijdelijke. 
 
De vaste expositie start op de begane grond met een tijdbalk, een visuele weergave in 
chronologische volgorde van alle belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van  
Philips.  
Interessant is vervolgens de – in het museum ingebouwde – oude en originele gloeilam-
penwerkplaats uit de beginjaren van het concern. Als het een beetje meezit, kunnen we 
hier de korte voorstelling ‘De Lamp’ bijwonen, die het museum in de week van 15 t/m 18 
november op de agenda heeft staan. In dit intieme toneelstuk vertelt het lampenmaak-
stertje samen met Gerard en Anton Philips hoe het was om in 1891 bij Philips & Co te wer-
ken in Eindhoven. Het technische proces van het maken van de eerste Philips gloeilampen 
wordt in het toneelstuk op een eenvoudige manier uitgelegd.  
Verderop in het museum wordt de ontwikkeling van licht – vanaf de ouderwetse gloeilamp 
tot de moderne ledverlichting – in beeld gebracht.  
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De vaste expositie toont verder uitvindingen van Philips, zoals de eerste Philips-radio uit 
1927 en één van de eerste televisietoestellen. Als bezoeker ga je terug in de tijd bij allerlei 
tentoongestelde producten die velen van ons zich nog goed herinneren: een scheerappa-
raat uit de jaren zestig, een oude stofzuiger, de eerste pick-up, enz. Echt een feest der 
herkenning ! 
 
Op de eerste etage is naast de vaste ook een tijdelijke expositie te 
zien, getiteld Eyecatchers (Blikvangers), die allerlei reclameposters en 
brochures van Philips toont. Met name tussen 1910 en 1965 liet    
Philips door bekende kunstenaars en ontwerpers vele bijzondere re-
clameontwerpen maken. Het waren de hoogtijdagen van de grafische 
kunst in de reclame. Op die manier liet Philips zien dat kunst en re-
clame uitstekend samengaan. 
 
Dat het Philips van nu zich steeds meer richt op innovaties in de gezondheidszorg, komt 
ook in het museum tot uiting. Interactieve demo’s met metingen en testjes die te maken 
hebben met gezondheid, nemen een grote plaats in op de eerste etage. 
 
Tenslotte is in het museum – op de eerste etage en beneden in het Museum Café – onder 
de titel “Eendracht maakt macht” plaats ingeruimd voor de verbondenheid van PSV, Philips 
en de stad Eindhoven. Centrale figuur hier is Frits Philips, enige zoon van Anton Philips en 
Anna de Jongh. Hij verrichtte in 1911 als jongen van 5 jaar de aftrap van de eerste wed-
strijd van het Philips Elftal (de voorloper van PSV) en bleef tot zijn overlijden in 2005 fan 
van de voetbalclub. Hij zag de stad Eindhoven groeien en was nauw betrokken bij het Phi-
lips-concern, waarvan 10 jaar als president.  
 
Kortom, het Philips Museum……alleszins de moeite van een bezoek waard, 

   met – na afloop – voor de liefhebbers een ‘afzakkertje’ in Denf of Radegast aan 
   het tegenover gelegen Clausplein.  

 
Waar: 
Philips Museum, Emmasingel 31 
 
Wanneer:  
Donderdag 17 november, 12:15 uur verzamelen bij ’t Vonderke (na koffieuurtje) 
                                     of 12:30 uur bij ingang van Museum 
Kosten:   
De kosten kunnen verschillen per persoon: 

- Bezitters van museumkaart: GRATIS (op vertoon van museumkaart) 
- Leden van seniorenvereniging PVGE: € 5,50 (op vertoon van lidmaatschapskaart) 
- Overige volwassenen: € 11,00. 

Iedereen wordt verzocht zelf een entreeticket te kopen aan de  balie; een ticket is altijd 
inclusief een audiotour (zeer simpel te bedienen). 
 
Opgeven:  
Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging per e-mail) 
of – en alleen als men niet over e-mail beschikt – telefonisch via 040-2524628. 
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Presentatie GEHEUGENKRACHT 
op 10 november a.s. 

 
De Werkgroep Dementievriendelijk Vonderkwartier blijft aan de weg timmeren om de pro-
blematiek van dementie onder de aandacht van de wijkbewoners te brengen. Na het Hu-
man Forever Festival  in  mei met o.a. Teun Toebes 
als spreker (in het Summa College) en de theater-
voorstelling in juni van Matzer Theaterproducties uit 
Den Bosch (eveneens in het Summa College),  is er 
op donderdag 10 november a.s. een presentatie van 
GeheugenKracht (ook weer in het Summa College). 
 
Maakt u zich weleens zorgen over uw geheugen, of 
over dat van iemand uit uw omgeving? 
U bent niet de enige. Daarom is er GeheugenKracht, 
verzorgd door deskundige vrijwilligers van Alzheimer 
Nederland, afdeling Zuidoost-Brabant.  
 
Het doel van GeheugenKracht is om mensen in de 
onzekere fase van beginnende geheugenproblemen 
te informeren en de weg te wijzen.  
 
Tijdens de presentatie van GeheugenKracht: 
 

• Krijgt u informatie over hoe het geheugen werkt en waardoor er problemen kunnen 
ontstaan; 

• Wordt het verschil besproken tussen 'nor-
male' vergeetachtigheid, geheugenverlies 
door dementie en milde cognitieve stoornis 
(MCI); 

• Is er veel ruimte om vragen te stellen, erva-
ringen en zorgen te delen; 

• Zijn er boeken en ander informatiemateriaal 
beschikbaar; 

• Krijgt u praktische tips bij milde geheugen-
problemen 

 
Waar: 
Summa College, Willem de Rijkelaan 3 
 
Wanneer: 
Donderdag 10 november a.s., van 14:00 tot 16:00 uur 
 
Kosten: 
Gratis 
 
Aanmelden: 
Nell Engberts: nell.engberts50@gmail.com (o.v.v. Deelname GeheugenKracht) 

  of telefonisch: 040-26 93 26 / 06-43 16 77 42 

 

 
GeheugenKracht 
Zuidoost-Brabant 

Alzheimer Nederland 

 

mailto:nell.engberts50@gmail.com
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Activiteitenoverzicht ‘Lokaal Summa in de Buurt’  
                   vanaf woensdag 2 november in Summa College  
 
Enkele studenten van het Summa College, opleiding Sociaal Werk, laten weten dat de acti-
viteiten voor wijkbewoners weer zijn gestart op Willem de Rijkelaan 3,  Lokaal Summa in 
de Buurt 0.45. Ideeën zijn altijd welkom.  
 
De activiteiten vinden plaats op de volgende dagdelen: 
 
Woensdagochtend  staat  in het teken van creatief bezig zijn,  waarbij men kan denken  
aan macramé, mozaïeken, verven, kleien, knutselen. Hierin wordt ook gekeken naar 
thema’s en het seizoen. De activiteiten zijn inclusief een lunch. 
 
Woensdagmiddag staat in het teken van beweging;  dit kan zowel binnen als buiten zijn. 
Alle beweegactiviteiten zijn ook voor mensen die slecht ter been zijn.  
 
Donderdag staat in het teken van samen koken van verschillende gerechten en in 
thema`s.  
 
Vrijdagochtend staat in het teken van verwennen en ontspanning, gegeven  door studen-
ten; met o.a.:  manicure, nagels lakken, haren wassen, watergolven en föhnen. 
 
WOENSDAG 2 NOVEMBER 
10:00-12:15 uur:  Creatieve ochtend met een lunch. Kosten inclusief lunch: € 5,- 
13:15-14:30 uur:  Beweegactiviteit.  Kosten: gratis 
 
DONDERDAG 3 NOVEMBER  
10:30-14:00 uur:  Griekse kookmiddag. Kosten koken: € 5.- 
 
VRIJDAG 4 NOVEMBER 
10:00-13:00 uur: Verwenochtend door studenten met gezonde snacks.  Kosten: € 2,50 
Gratis ICT inloop vanaf 10:00 tot 13:00 uur. 
 
WOENSDAG 9 NOVEMBER 
10:00-12:15 uu  : Creatieve ochtend met een lunch . Kosten inclusief lunch: € 5,- 
13:15-14:30 uur:  Beweegactiviteit. Kosten: gratis 
 
DONDERDAG 10 NOVEMBER 
10:30-14:00 uur:  Engelse High tea.  Kosten koken: € 5,-  
 
VRIJDAG 11 NOVEMBER  
10:00-13:00 uur: Verwenochtend door studenten met gezonde snacks. Kosten: € 2,50 
Gratis ICT-inloop vanaf 10:00   
 
WOENSDAG 16 NOVEMBER  
Geen activiteiten vanwege besloten evenement op locatie. 
 
DONDERDAG 17 NOVEMBER  
10:30-14:00 uur: Italiaanse kookmiddag. Kosten koken: € 5,-  
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VRIJDAG 18 NOVEMBER  
10:00-13:00 uur: Verwenochtend door studenten met gezonde snacks. Kosten  € 2,50 
Gratis ICT inloop vanaf 10:00  
 
WOENSDAG 23 NOVEMBER  
10:00-12:15 uur:     Creatieve ochtend met een lunch. Kosten inclusief lunch: € 5,- 
14:00 – 16:00 uur:  Beweegactiviteit. Kosten: gratis 
 
DONDERDAG 24 NOVEMBER  
Geen activiteiten vanwege besloten evenement op locatie.  
De Turkse kookmiddag is verplaatst naar vrijdag 25 november.  
 
VRIJDAG 25 NOVEMBER  
10:00-13:00 uur:  Verwenochtend door studenten met gezonde snacks. Kosten: € 2,50 
10:30-14:00 uur: Turkse kookmiddag. Kosten: € 5,- 
Gratis ICT inloop vanaf 10:00  
 
Adres:  
Summa College, Willem de Rijkelaan 3, 4516 EA Eindhoven, Lokaal Summa in de Buurt  
 
Meer informatie en/of opgeven:  
- Marloes Rooijackers: mlm.rooijackers@summacollege.nl , tel. 06 4324 3279,  
- Amber Bartels: aam.bartels@summacollege.nl , tel. 06 2831 3977  
 
 

Rommel-/Boekenmarkt  bij Vonderhof 

op zondag 20 november a.s. 
 
zondag 20 november is er rommel- en boekenmarkt bij Vonderhof, van 10:30 – 15:30 uur.  
Wijkbewoners die nog spullen over hebben,  kunnen deze bij Vonderhof komen brengen 
tijdens kantooruren (tussen 08:30 en 17:30 uur).  
Bij de receptie vragen naar Richard, Annemarie of Judith. 
  
  

Taalbuddy’s gevraagd 
 
Op het Summa College zitten studenten met een niet-Nederlandse achtergrond die de Ne-
derlandse taal nog aan het leren zijn. Om studenten hierbij te helpen en hun taalvaardig-
heden te vergroten is het college op zoek naar vrijwilligers die taalbuddy willen worden. 
Dit houdt bijvoorbeeld in: samen  met de student praten, lezen, koffie of thee drinken, 
wandelen, een spelletje spelen. Samen spreek je wekelijks minimaal een uur samen af. Zo 
help je iemand met de Nederlandse taal leren, en leer je ook van elkaars cultuur.  
 
Spreek je goed Nederlands, ben je geduldig en begripvol, enthousiast en initiatiefrijk? Voel 
je je maatschappelijk betrokken en ben je nieuwsgierig naar andere culturen? 
Geef je dan op als taalbuddy.  
Dat kan door contact op te nemen met Jolanda van den Bersselaar van het Summa Col-
lege  (projectleider van Summa in de Buurt), e-mail: bejl@summacollege.nl 
 

mailto:mlm.rooijackers@summacollege.nl
mailto:aam.bartels@summacollege.nl
mailto:bejl@summacollege.nl
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Vacature  Voorzitter cliëntenraad Vonderhof 
 
Van Judith van Wijk, geluksconsulent in Vonderhof, kregen we het verzoek deze vacature 
voor ‘Voorzitter van de Cliëntenraad van Vonderhof” onder uw aandacht te brengen, met 
als concrete vraag: “Mocht u iemand kennen of zelf zin hebben om deze uitdaging aan te 
gaan, dan vindt u hieronder meer informatie”.   
 
Ter toelichting het volgende:  
 
De belangen van alle bewoners die zorg ontvangen van Stadsverpleeghuis Vonderhof, 
worden behartigd door de cliëntenraad, welke op dit moment bestaat uit 5 leden, inclusief 
een voorzitter. De cliëntenraad denkt mee, geeft waar nodig advies en instemming op on-
derwerpen die er toe doen. 
 
Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter is de cliëntenraad op zoek naar een nieuwe 
voorzitter op vrijwillige basis. Het is van belang dat u de  tijd heeft om de functie voor een 
langere tijd te vervullen en dat u de cliëntenraad zowel intern als extern kan vertegen-
woordigen.  
 
Ons streven is helder en tegelijkertijd vol ambitie: wij willen dat mensen bij ons gelukkig 
oud zijn. Als voorzitter van de cliëntenraad Vonderhof kunt u bij ontwikkelingen en keuzes 
een belangrijke rol spelen. 
 
Heeft u een passie voor de ouderenzorg? Heeft u het vermogen om de leden van de cliën-
tenraad te stimuleren? Kunt u de (gemeenschappelijke) belangen van de cliënten voorop 
stellen? En kunt u onderscheid maken tussen cliëntenbelang versus het belang van de or-
ganisatie 
 
Neemt u bij interesse of voor meer informatie contact op met: 
Mandy Peters, 06-10 47 36 13 / werken@vitalisgroep.nl 
 
 
_______________________ 
 
Heeft u ideeën voor de werkgroep?  
Aanmelden / afmelden voor de Nieuwsbrief?  
 
Reageren kan via een mail aan  
vonderxl@vonderkwartier.nl  
 
Namens de Werkgroep VonderXL,  
Kees Scheffers 
Tel: 040-2511104 / 06-26906891 
E-mail: vonderxl@vonderkwartier.nl 
 
De Werkgroep VonderXL bestaat uit: Nell Engberts (voorzitter), Leonie Hendriks, Peter Klaver, Kees Scheffers, Leny Westeijn 
 
Voor informatie over de Werkgroep VonderXL zie ook: www.vonderkwartier.nl (klikken op: “wijkvereniging” en dan “VonderXL”) 

mailto:werken@vitalisgroep.nl
mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
http://www.vonderkwartier.nl/

