VIJFTIG JAAR GELEDEN

De nieuwe N.C.R.V*t
studio
,De spin In het web"
Het is nu al meer dan een jaar geleden,
dat de Nederlandsche Christelijke RadioVereeniging de villa „Roemah Oedjoeng"
aan het Susannapark kocht. Deze koop
was niet alleen belangrijk voor de omroepvereeniging zelf, maar in het bijzonder ook
voor Hilversum, omdat daarmede tevens
was beslist, dat de N.C.R.V. haar zetel niet
naar een andere gemeente zou verplaatsen.
Men weet, dat er inderdaad serieuse onderhandelingen waren gevoerd o.m. ten aanzien
van Utrecht (Gebouw voor Kunsten .en
Wetenschappen) en Arnhem, (Musis Sacrum).

De oude studio aan de Heuvellaan,
thans door een modern complex
worden
vervangen.

die
zal

De Oude studio, die in 1930 reeds de n ó g
oudere, namelijk de Luttaersche kerk aan
den Bergweg, had vervangen — de radio
maakt wel snel geschiedenis! — voldeed
reeds lang niet meer aan dè meest bescheiden eischen, welke men ook maar kan
stellen. Toen wij op den dag van het bekend
worden van het aankoopen van de villa en
het terrein aaij het- Susannapark; met den
heer Tolk, algemeen bedrijfsleider der 'N.Ci
R.V.", een rondgang door de stpdio aan d è
Heuvellaan maakten, sprak deze zelfs van
een „huis met puistjes", d a t eigenlijk nog
voor alles geschikt is, behalve voor..
studio.
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Vrij spoedig "na den aartkoop heeft tffe
N.C.R.V. de villa betrokken mét haar adnji*
nistratie en technischen. dienst, terwijl d e
opdracht vóór het bouwen van een studio
in den tuin werd voorbereid. Aan een achttal architecten-bureaux Werd in September
van het vorig jaar een z.g. meervoudige
opdracht verstrekt. De heeren togen a a n ;
den arbeid en verleden week viel de beslissing over hun ingediende ontwerpen:
,de definitieve opdracht werd gegeven aan
den Amsterdamschen architect J. H. van der
Veen R.Jzn.

De nieuwe studio
W i j publiceerden Z a t e r d a g ook reeds een
onderhoud van een onzer medewerkers met
dezen architect, die zoo vriendelijk w a s
•terstond reeds iets te verteilen over het
door hem geconcipieerde project.
Het motto, w a a r o n d e r deze architect zijn
ontwerp inzond, „Spin in het w e b " k a r a k teriseert, zooals wij ook reeds mededeelden,

de gedachte, w a a r v a n de ontwerper is uitg e g a a n : de omroeper vormt het hart van
het bedrijf; zijn plaats is in het midden van
het complex en alle afdeelingen behooren
om hèm te worden gegroepeerd.
Deze gedachte is in het geheele plan, ook
in de buiten-architectuur,
gerealiseerd.
Boven het vertrek van den omroeper accentueert bovendien een 27 meter hooge
toren het hart van het studio-complex.
De studio komt rn den tuin te liggen, terzijde van de administratievilla, w a a r m e d e
hij door een ondergrondschen tunnel wordt
verbonden, methe't front naar den Bergweg
en den rug, hef hoogste gedeelte, waarin
de groote zaal kojnt te liggen, naar de
Peerlkamplaan gekeerd;
Vanmiddag hebben de N.C.R.V.-leiding
en de architect in een persconferentie omtrent deze plaiyien mededeelinge gedaan,
die vobr zoover zij de nieuwe studio betreffen geheel overeenkomstig het door ons
reeds gepubliceerde waren.

R.-K. MEISJES VAN BUITEN
die inlichtingen wenschen over te aanvaarden betrekkingen of *
hare vrije avonden gezellig wenschen door te brengen, wenden
zich tot een der onderstaande adressen:
Mei. R. REIJN, Groest 122
Mej. W. BIJLARD, Utrechtscheweg 11. Telefoon 4538
Te koop mooi Burgerwoonhuis Wie helpt werklooze aan een
ƒ 4500, centrum. Br. no. 855 Bur Costuum. Br. no. 876 Bur. GooiGooi- en Eeml., Hilv.
en Eeml., Hilv.
Te koop Landhuis met fraaie
tuin aan de Sim. Stev.weg, slechts
ƒ 7000. T e bevr. Won.Bur. „Gooilust", Joh. Ger. weg 92, Tel. 6674
Gez. Zit-Slaapkamer te huur, geschikt v. 2 vriendinnen, str. w.
ƒ 2.50 p. w. Bodemanstr. 56, Hilv.

NEGRO

Tennis. Middagclub dames 30-38
jr. o.l.v. trainer vr. nog 2 leden.
Inlichi. Langestr. 25, Tel. 7871.
Te koop Simplex Heerenrijwiel,
f 22.50 a. n. frame nr. 29087. Te
bevr. J. v. d. Heijdenstr. 162, Hilv.

KIT CAT

CLU B

KONINGINNEWEG 92, HILVERSUM, HEEFT VANAF 15 MEI

de Neger Jazz-zanger
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