PROGRAMMA:
De nadruk in deze reünie ligt op:
"De groei van Philips Stadskanaal".
Maar natuurlijk zijn mensen uit latere
periodes ook hartelijk uitgenodigd.
Na een welkom en een inleiding kunt u fotoen film-presentaties bekijken.
Veel foto's zijn opgehangen waarbij we uw
hulp vragen om de namen van de personen
die op de foto's staan erbij te schrijven.
In kraampjes is er informatie en materiaal
beschikbaar; daarnaast zijn er fotoboeken.
Er is voldoende gelegenheid om gezellig bij
te kletsen.
De kosten zijn: € 5,00 per persoon, te
betalen bij binnenkomst en u krijgt hiervoor
2 bonnen voor koffie/thee/drankje. Meer
bonnen zijn tegen betaling verkrijgbaar.
Ook worden hapjes geserveerd.
Gezien de grote belangstelling van verleden
jaar willen we in de komende jaren nog een
aantal reünies organiseren.
Ingang: kleine poort aan de Kathodeweg.
Parkeren op parkeerplaats hoek
Brugstraat/Kathodeweg of de grote
parkeerplaats aan de Electronicaweg.

OPGAVEFORMULIER:
U kunt u opgeven door onderstaande in te
vullen en uiterlijk 1 november op te sturen
naar:
H.W.Brouwer.
Havikshorst 10
9502 HA Stadskanaal.
U kunt zich ook via e-mail opgeven door
onderstaande gegevens te mailen naar:
reunie-philips@ live.nl

INFORMATIE:
Deze reünie wordt georganiseerd door
Stichting Museum Philips Stadskanaal.
secretariaat:
H.W.Brouwer
Havikshorst 10
9502 HA Stadskanaal.
tel: 0599-616491
Meer informatie vind u op onze website:
www.museumphilipsstadskanaal.nl

Ik kom op de reünie met ....... personen.
Naam:..................................................
Adres:...................................................
Woonplaats:.........................................
Heeft u speciale wensen wat betreft vervoer
van parkeerplaats naar de kantine, kunt u dit
hier aangeven:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Heeft u nog materialen thuis van of over
Philips Stadskanaal en wilt u deze afstaan of
uitlenen aan het museum, kunt u dit hier
aangeven. Wij willen het ook bij u thuis
ophalen.
.......................................................................
.......................................................................
Ik wil donateur worden JA / NEE.

Onze stichting heeft o.a. tot doel om door
reünies de oud Philips medewerkers kontakt
te laten houden èn het bewaren van de
geschiedenis van Philips Stadskanaal.
We hebben een uitgebreide verzameling
materialen, foto's, dokumenten enz.
Op dit moment zijn een aantal vrijwilligers
bezig om o.a. negatieven te digitaliseren (in
de computer zetten).
Wilt u meehelpen? Graag!
U kunt zich opgeven bij de secretaris.
Voorlopig hebben we jaren werk en
uiteindelijk hebben we misschien ook een
definitief museum.
Donateur worden?
Dat kan, voor € 5 per jaar (meer mag ook).
Vrijwillige bijdrages zijn ook welkom.
Rabo: 1161.65.960
tnv. St. Museum Philips Stadskanaal.

