
Op reis met een onderzeeboot zonder
je te verplaatsen. Dat kan in het
Marinemuseum in Den Helder. Jong en
oud wanen zich
onder de wapenen
en onder water bij
het lopen door de
smalle gangen van
de tachtig meter
lange onderzeeër
de Tonijn. Je kan je
zó voorstellen dat
je een van de 67
bemanningsleden
bent als je de dicht
op elkaar geplaatste stapelbedden ziet. 

Je voelt je minstens een officier als je
de commandokamer betreedt en je
verlangt gelijk naar de kookkunst van

moeder thuis bij
het zien van het
kombuis. De illusie
wordt vervolmaakt
door eenvoudige
maar doeltreffen-
de beeld- en
geluidseffecten.
Eén blik door de
periscoop en je
merkt dat je koers
naar de Wadden

hebt gezet: daar ligt Texel! En overal
waar je loopt hoor je het geluid van

het varen onder water. 

Moetwil en van Dijk installeerden de
apparatuur en produceerden de audio-
tracks voor de vele geluidseffecten in
het 80 meter lange getemde gevaarte. 
Ook het detectiesysteem, dat automa-
tisch de geluidseffecten start als er
mensen binnenkomen, is door Moetwil
en van Dijk ontworpen en geïnstal-
leerd. We vermoeden dat de Tonijn een
behouden vaart en aangenaam verras-
te bezoekers tegemoet gaat.

Het heeft even moeten duren omdat
al die projecten natuurlijk de nodige
tijd opeisen, maar sinds kort is
WWW.MOETWILENVANDIJK.NL online.
Daar moet je niet te veel over schrijven.
Kijk zelf maar. 

FAX 0180 628580

MOBIEL 06 53750824
	 06 24209897

TEL 0180 62921 1 


mail@moetwilenvandijk.nl
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Alternatieve dienstplicht voor Moetwil en van Dijk

www.moetwilenvandijk.nl
www.moetwilenvandijk.nl

    



In Het Historisch Museum Rotterdam
kan iedereen zich tot en met 6 januari
2002 overdag vergapen aan het
Rotterdamse avondje uit in de afgelo-
pen honderd jaar. 
De tentoonstelling Uitgaan in
Rotterdam toont vele facetten van het
Rotterdamse uitgaansleven van 1900
tot 2000. In Het Schielandshuis kan je
weer even dansen bij Pschorr, films kij-
ken in Tuschinski of je vergapen aan de
creaties van de Rotterdamse koning
van de glitter, Theo Sijthof. In een
unieke tentoonstelling van uitgaans-
kleding, foto’s, films en audiovisuele
presentaties beleef je mee dat
Rotterdam veel bruisender is en was
dan vaak wordt gedacht.
Moetwil en van Dijk is daarom zelf de
laatste tijd weinig in het uitgaansleven 
gesignaleerd. Het bedrijf was veel te

Dreischor wordt door velen het mooi-
ste ringdorp van Zeeland genoemd.
Het schitterende streekmuseum
bewijst dat. Het is gevestigd in de uit
het jaar 1700 daterende boerderij
Goemanszorg. Hier is een indrukwek-
kende verzameling uit de oude tijd bij-
eengebracht. 
Zo is er een uitgebreide collectie werk-
tuigen,  voertuigen, gebruiksvoorwer-
pen en ambachtelijke machines uit de
landbouw te zien. Moetwil en van Dijk
laat, dankzij enkele audiopresentaties
die automatisch opstarten bij detectie 

druk met onder meer het leveren,
plaatsen en aansluiten van audiovisu-
ele en multimedia apparatuur en het
maken van verschillende DVD’s met de
bijbehorende programmatuur.

van bezoekers, dit sprekende verleden
nog sterker tot de verbeelding spreken.

Moetwil en van Dijk
Gooimeer 1 
2993 RJ Barendrecht

telefoon 0180-629211
telefax 0180-628580
mobiel 06-53750824 

email mail@moetwilenvandijk.nl 
website www.moetwilenvandijk.nl
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Streekmuseum krijgt nationale uitstraling

Moetwil en van Dijk
voor grote en kleine projecten
Moetwil en van Dijk levert een totaalpakket
op het gebied van professionele audiovisu-
ele en multimedia presentatietechnieken.
Moetwil en van Dijk adviseert, verzorgt pre-
sentaties en levert technische apparatuur op
maat.
Bij Moetwil en van Dijk kunt u terecht voor
zowel één enkel apparaat als een complete
interactieve computerpresentatie.

PRESENTATIES
- (interactieve) DVD- en computer-

presentaties
- banddia- en fotopresentaties, klank- en 

lichtspelen
- speciale mixed media effecten 
- facilitair (editen audio, scannen dia’s/2d) 

APPARATUUR
verkoop, verhuur, technische service

- video, dvd, dia, audio
- (multimedia) computers
- elektronica-op-maat 

(ontwerp en productie)
- besturingssystemen
- modificaties en supplies

Nieuw licht op Rotterdams uitgaansleven


