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Beste MGTTO-ers,
Op de praatavond van donderdag 6 februari heeft Martin van der Pluijm met assistentie van
zijn broer een uiteenzetting gegeven hoe we een rit kunnen uitzetten door middel van Google
maps.
Aan de orde kwam onder meer hoe we tijdens het uitzetten van de route de situatie op de
gewenste plaatsen kunnen bekijken en beoordelen met Google Streetview.

Op onze bijeenkomst op donderdag 5 maart gaat deze uiteenzetting een praktisch vervolg
krijgen. Als een aantal mensen een laptop meebrengt waarop Google maps is geïnstalleerd,
kunnen we in kleine groepjes elk een rit gaan uitzetten. Harry van Grinsven heeft
geïnvesteerd in een WiFi-versterker, zodat we met meerdere apparaten tegelijkertijd kunnen
werken.
Het zou fijn zijn als iedere deelnemer voor zichzelf vast wat ideeën op papier zet voor een uit
te zetten rit, zoals omgeving, start- en eindpunten, mooie wegen, bezienswaardigheden,
mogelijke stopplaatsen etc. Bij voorkeur in een omgeving die we goed kennen.

19 MAART DAF MUSEUM EINDHOVEN
Op 19 maart hebben we een bezoek aan het DAF-museum in Eindhoven georganiseerd..
Dit museum is gelegen aan de Tongelrese straat 27, 5613DA in Eindhoven.

De entreeprijs is voor eigen rekening en bedraagt € 10 en €8 voor 65+, te voldoen bij binnenkomst
aan de kassa.
Op vertoon van de museumkaart is de entree gratis. Dus neem die mee!
Er is voor een rondleiding gezorgd. Deze start om 14:00 uur en duurt ongeveer 1,5 uur
Deze is voor rekening van de club, evenals een rondje koffie/thee/fris halverwege de rondleiding.
Heb je er na de rondleiding nog geen genoeg van, dan kun je nog tot 17:00 uur op eigen gelegenheid
door het museum.
Parkeren
Het museum heeft geen eigen parkeerplaats uitgezonderd enkele plaatsen voor invaliden.
Om nodeloos zoeken in de omgeving te voorkomen, wordt aangeraden om gebruik te maken van de
parkeerplaats bij de Praxis bouwmarkt.
Adres: Tenierslaan 2 Eindhoven. Vanaf hier is het 4 min. lopen naar het museum.
Looproute: Bij het verlaten van de parkeerplaats rechtsaf langs het kanaal (kanaaldijk- Noord) tot de
ophaalbrug. Voor u bevindt zich het museum.
Adres: Tongelresestraat 27, 5613DA Eindhoven.
In verband met zicht op de grootte van de groep(en) is aanmelding vóór 12 maart gewenst.
Mail naar a.sars5@upcmail.nl
Ad Sars, 0402523991 of 0633714927
Kijk ook eens op de website van het museum: www.dafmuseum.nl

Tot donderdag 5 maart!
Walter, Adrie en Hans

