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VAN EIJK & VAN DER LUBBE
KOM OP STOOM IN DE SNELKOOKPAN

Van Eijk & Van der Lubbe stelt de Snelkookpan 6 maanden gratis* ter 
beschikking aan de startende ontwerper met het beste plan.

Deze voormalig ambulante locatie van het Stedelijk Museum (Amsterdam), 
werd ontworpen door Van Eijk & Van der Lubbe en doet in Eindhoven dienst 
als studio en ontmoetingsplek voor ontwerpers. De Snelkookpan op Strijp-S 
is volledig ingericht, met alles wat je nodig hebt om je ontwerppraktijk in een 
stroomversnelling te brengen. Op een inspirerende plek, in het hart van de 
creatieve industrie. Begint het al te borrelen?

Vertel ons uiterlijk 15 december per mail wat jij in deze pressure cooker 
wilt doen en maken. Stuur je motivatie met cv/portfolio mee. Drie inzenders 
worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, één daarvan ontvangt voor 
een halfjaar de sleutels. Hij of zij krijgt advies en ondersteuning bij de plannen 
door Van Eijk & Van der Lubbe, en maakt aansluitend kans om het werk te 
presenteren tijdens Dutch Design Week. 

Wij zijn Van Eijk & Van der Lubbe.
Dit is de Snelkookpan.

* 6 maanden huur: € 0,00 (exclusief energie- en verbruikskosten)
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HET OPENEN VAN DE SNELKOOKPAN

De Snelkookpan heeft diverse luiken en deuren. Deze 
zijn vergrendeld middels pensloten en hangsloten. Alle 
pensloten zijn te openen en te sluiten met één sleutel. 
Ook alle hangsloten(M-Lock) werken met één sleutel. 
Tevens ook alle evt. andere hangsloten voor bijv. beves-
tiging speakers hebben dezelfde sleutel.

1. Open de hoofdingang met a. het penslot en b. het hangslot. De 
deur klemt, dus flink aan de greep trekken. Open de deur volledig en 
zet deze met het haakje vast aan de basis.

2. Open het bovenste luik middels het penslot. Open het luik volledig 
en zet deze vast met het haakje aan de basis.

3. Het onderste (zware) luik voor het loket openen en sluiten met 2 
personen.

4 . Aan de voorzijde heeft de 
Snelkookpan 2 openslaande 
deuren. Deze deuren blijven 
open.
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Schakelaars TL 1 tm 5 voor 
de algemene verlichting zitten 
achter deur 8 van de functionele 
wand. Zie bovenstaand over-
zicht voor de verdeling.

Er zijn 2 verwarmingen in de func-
tionele wand. Deze zijn afzonderlijk te 
gebruiken. De bovenste schakelaar 
aanzetten, de onderste 2 dienen voor 
half en vol vermogen.

Schakelaar voor het licht in de keuken 
zit in keukenkastje 20 aan de 
rechterbovenzijde. Het licht in de keu-
ken kan gedimd worden. 

HET GEBRUIK VAN DE SNELKOOKPAN
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Licht en Verwarming

Functionele Wand

Voorzieningen
Computer (optioneel)
Toetsenbord 
Muis 
Beamer (optioneel)
Afstandsbediening 
Projectiescherm 
Versterker
Speakers binnen
Speakers buiten 
Lichtkrant
Extra stekkerdoos
Water fontein wc
Lichtslang

Locatie
14
13
12
7 & 10
10
Voor het raam
8
Uitgang A
Uitgang B
Computer 
8
9
10

Uitleg
kan aan zonder wachtwoord

aan de onderzijde na gebruik uitzetten
projectie vanuit binnen en buiten
bediening van de beamer
zie kopje gebruik beamer

knopje op de versterker
knopje op de versterker, vergeet de omwonende niet
zie kopje Lichtkrant volgende pagina
6 contacten
emmer zo nodig bijvullen

10 16

algemene 
verlichting
TL 1 & 2

algemene 
verlichting
TL 3 t/m 5
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Keuken Voorzieningen
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UITGERUST MET
Koffiemachine (optioneel)
Kook/warmhoudplaat
Koelkast
Spoelbak 
Waterkoker

Er liggen 2 stroompunten op het keuken-
blad. Eén is voor de koffiemachine, de 
ander voor de warmhoudplaat.

KAST 18
Verbandtrommel
Kantoorspullen

KAST 19
Bestek en servies

KAST 20
Brandblusser
Glazen
Kop & schotels

KAST 21
Koffie en Thee
Overige, zoals suiker e.d.
Keukenbenodigdheden

KAST 22
Koelkast, goed gevuld

KAST 23
Schoonmaakbenodigdheden

KAST 24
Kookplaat
Pannen - 9L, 4.5L, 2.5L & 1L
Koekenpan
Voorraad drank

Overig

-Er ligt een lijstje op het aanrecht. Gelieve dit lijstje te gebruik-
en om op te schrijven wat er geconsumeerd is.
-Om af te wassen maak je gebruik van de waterkoker 
aangezien er geen heet water is.
-Het serviesgoed waar je gebruik van maakt is Golden Dirt 
uit de USUALS collectie. 

Gebruik espresso- en koffieapparaat

-Apparaat aanzetten.
Water en koffiebonen zo nodig aan de bovenkant 
bijvullen.
-knopje van gewenste koffie indrukken.
-Zo nodig water in lekrooster verwijderen en/of de 
lade (lekrooster uittrekken) met koffieresten legen. 
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Beamer (optioneel te plaatsen)

1. USB stick of DVD plaatsen. Bestand kopiëren naar het bureaublad.
2. Afspelen met Windows media player of VLC mediaplayer.
3. Doek voor het grote raam netjes afrollen, de haak waar die op rust wegklappen.
4. Bij beamer presentaties afzuiging aanzetten, schakelaar bevind zich achter kast 10.
5. Bestand links uit het scherm slepen zodat hij word overgenomen door de beamer. Vanuit hier kan je alleen 
nog vanuit het projectiescherm werken. 
6. Na gebruik doek weer netjes oprollen om vervolgens weer op de haak te laten rusten.  
7. In de avond kan je naar buiten toe beamen, open hiervoor de deuren 4. Met de afstandsbediening kan je het 
beeld spiegelen zodat je vanaf buiten kan kijken. Druk hiervoor menu waar je vervolgens het beeld kan spiege-
len.
8. Het is erg belangrijk om het bestand terug te slepen naar de vaste monitor als je klaar bent met de pro-
jectie aangezien het hele systeem opnieuw geinstalleerd moet worden als de computer uitgezet word met het 
bestand nog op het projectiescherm.
9. Na gebruik de computer afsluiten.

Lichtkrant

1. Open op de computer, bureaublad het bestand lichtkrant;
2. Selecteer ‘ja’ bij de vraag of er wijzigingen aangebracht mogen worden;
3. Wachtwoord: password 
4. Kies bij appear: ‘scroll’
5. Kies bij disappear: ‘instant’
6. Geef in de zwarte balk je tekst in, max. 200 karakters. (spaties worden in dit zwarte scherm getoond als punten, op 
de lichtkrant zijn het spaties)
7. Selecteer ‘send program’. Je tekst zal nu op de lichtkrant verschijnen.

Multimedia
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pin 1

pin 2

Meubels

Krukjes
Tafel (90x120 cm) 
Tafel (70x240 cm) 

x 15
x 2
x 1

Tafels uitnemen met 2 personen. 
Uitnemen door kast 8 te openen en pen 1 en 2 te verwijderen

Voordat je gebruik maakt van de Snelkookpan duidelijk 
aangeven of je gebruik wilt maken van de buitenspeak-
ers. Dit is i.v.m. dat de speakers niet op de Snelkook-
pan staan als deze niet worden gebruikt. Om het geluid 
via deze speakers te horen ga naar de versterker, kast 
8 en druk op knopje A op.

Voor geluid binnen druk op de versterker in kast 8 op 
knopje A en zet de draaiknop op CD modus.

De buitenspeakers altijd zekeren met hangsloten, dit 
ter voorkoming van diefstal maar ook ter bescherming 
tegen harde windstoten.

Sound
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Algemeen

Mocht je tussendoor even weggaan sluit dan de deur 1 en luik 2. Hierdoor is het niet 
meer mogelijk voor buitenstaanders de snelkookpan te betreden.

De Snelkookpan is voorzien van 6 groepen 16A. De meterkast zit achter deur 8. Er 
zijn enkele extra stroompunten aangebracht onder het loketraam.

Elektriciteit

Tijdelijk afsluiten

Toilet

De toilet bevind zich aan de achterkant van de Snelkookpan. Mocht door de dauw het 
toiletpapier nat geworden zijn dan liggen in kast 21 nieuwe rollen toiletpapier.

Kachel
Buiten bevind zich een kachel. Als je hout meeneemt kun je van de kachel gebruik 
van maken om warm te blijven maar ook om eten/drinken op warm te houden.

Foto’s

We zouden het leuk vinden als tijdens jullie gebruik van de Snelkookpan foto’s ge-
maakt worden van jullie verblijf in de Snelkookpan. Deze zouden we graag ontvangen 
voor ons beeldarchief.

Afsluiten Snelkookpan
Checklist

-Afwas
- Lijst van de gebruik
-Krukjes terug opstapelen
-Beide verwarmingen uit nr. 18
-Computer uitzetten nr. 14
-De muis aan de onderkant uitzetten 
-Beamer uitzetten nr. 7 en 10
-Afzuiging uitzetten nr. 10
-Rol projectiedoek op en laat het weer op de haak steunen
-Versterker uitzetten nr. 8
-Tafels met 2 personen terugplaatsen en vergrendelen met de 2 pinnen vanuit kast 8
-Verlichting in de keuken uit, kast 20
-Algemene verlichting uitzetten kast 8
-Alle luiken en deuren sluiten, denk aan penslot en hangslot  Het luik op de grond met 
2 personen optillen. De grote deuren(4) blijven open.
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Naam

Datum

Handtekening

Vragen tijdens gebruik SNELKOOKPAN?
Probeer eerst: 040 286 86 36
Daarna: 06 24 66 57 86

Overigen

-          De SNKP moet in de oorsronkelijke staat worden teruggebracht door de gebruiker
-          VEVDL mag het gebruik van de Snelkookpan en het werk dat daarin wordt gemaakt vrij  
           publiceren onder vermelding van de maker 
-          De gebruiker stelt in overleg één werk beschikbaar aan de studio
-          de periode van de Dutch Design Week valt buiten de werkperiode. Mogelijk exposeren  
           van werk tijdens de DDW vindt elders plaats.
-          energie- , verbruiks- en overige kosten komen voor rekening van de gebruiker


