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Museum Hilversum
Op vrijdag 4 april waren Kees van Aggelen, bestuurslid, Pieter Hoogenraad, voorzitter van onze werkgroep monumentenzorg, en ondergetekende aanwezig bij de opening van een kleine tentoonstelling in de
kelder van het Museum Hilversum. Erik Boog, wethouder, opende deze tentoonstelling met de titel
“Hilversum, Natuurstad in schoonheid”
De vaste presentatie over Hilversum in de kelder van het
Museum Hilversum is uitgebreid en opnieuw ingericht
met een aantal zaken uit het rijke depot van het museum. Op termijn kan deze vaste presentatie misschien
gewisseld worden met nog andere zaken uit het depot?
Wij vonden het de moeite waard! Gaat u eens kijken!
EvdB

daan tot 1972, waarna hij verhuisde naar het Omroepmuseum. Daar werd hij, na liefdevolle restauratie,
pronkstuk van de expositie. De reportagewagen komt
– met geopende zijpanelen – te staan naast het pad dat
vanaf de uitgang van de parkeergarage naar Beeld en
Geluid voert. (bron: De Gooi- en Eemlander)
EdP

Asterstraat herbezien
Twee oplettende en met de straat bekende lezers wezen ons er op: de foto van de Asterstraat (thans de
J.H.B. Koekkoekstraat) op bladzijde 20 van het vorige
nummer toont deze straat niet vanaf de Koningsstraat, zoals abusievelijk in het bijschrift staat vermeld, maar vanaf de Eikbosserweg. Waarvan akte!
EJP
NTS-reportagewagen bij Beeld en Geluid
Beeld en Geluid gaat zijn oude NTS-reportagewagen
nr. 9 in de etalage zetten. Het ruim veertig jaar oude
topstuk uit de collectie krijgt een eigen glazen buitenvitrine, pal naast de Willem Duijs-vijver op het Hilversumse mediapark.De vrachtauto van het merk Commer is in 1957 door de voorloper van de NOS aangeschaft. De technische dienst bouwde het chassis uit tot
een reportagewagen voor televisie-uitzendingen op locatie. Daarbij werd gebruikgemaakt van de inhoud van
de (experimentele) reportagetrailer die de NTS van
Philips had geërfd. De reportagewagen, nummer 9 van
het NTS-wagenpark, was begin ‘59 een van de trekkers
tijdens de bedrijfsauto-Rai. Nummer 9 heeft dienst ge-
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In het vorige nummer schotelden we u een foto uit 1945 van
drie Canadezen voor een monument voor, met de vraag wie er
wat kon vertellen over dit monument en waar het gestaan
heeft. Voor een tweede foto van Wigger van der Horst was geen
ruimte, vandaar dat we hem nu plaatsen. De soldaat is Francis
Took van de Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders. Een
ieder die iets kan vertellen over dit monumentje, of over de Canadezen in Hilversum in het algemeen, wordt verzocht om kontakt op te nemen met Wigger van der Horst, de Deel 10,
7335 MG Apeldoorn, tel. 055-5418303
e-mail: wiggervdhorst27@planet.nl

