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10 oktober 2008

EXTRA NUMMER!

OMROEP ZENDER MUSEUM GEOPEND

Bart van Ierschot opent het Omroep Zender Museum
Met een flinke tik op de startknop heeft de directeur van KPN / Broadcast Services Bart van Ierschot samen met Ries
van Rooijen op vrijdag 10 oktober het vernieuwde Omroep Zender museum in Lopikerkapel geopend. Na deze
handeling werd op de TV schermen uit de ruis het testbeeld langzaam zichtbaar. Bart memoreerde in zijn praatje ook de
bijzondere datum van deze openingsdag. Meer hierover op pagina 3 van deze Nieuwsbrief.
Niet alleen het testbeeld maar ook de
opening zelf was te zien op TV
schermen, zowel in Lopik als in
Hilversum.
Na de opening werden alle
aanwezigen uitgenodigd om het
museum te bezoeken.
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Sommige bezoeker wilden echt het naadje van de kous
weten en lieten zich uitgebreid voorlichten.

Veel belangstelling voor een museumbezoek
In navolging van Bart van Ierschot kwamen vele collega’s
het museum met een bezoek vereren. In de verschillende
ruimtes waren demonstratie ingericht, uiteenlopend van
een werkende analoge TV zender tot een gloeiende
zendbuis.

Hoe ging dat ook alweer?

Analoge TV afdeling

Natuurlijk is het voor het museumteam interessant om te
weten hoe de bezoekers het museum ervaren. We
mochten vele mondelinge positieve reacties ontvangen.
Ook in het gastenboek zijn enkele bladzijden vol
geschreven door de verschillende bezoekers.
Het hele museumteam heeft door de warme belangstelling
energie opgedaan om met volle kracht door te gaan.
Muizenissen
In de aanloop naar de opening moest er flink worden
opgeruimd en kasten compleet worden gemaakt. Bij het
monteren van het achterpaneel van een frequentiewisselaar uit Losser bleek dat er nog een muis bij de
aarding onder in de kast was achtergebleven. Zeker in de
war geweest met de aarde waar je een holletje in kan
graven. De muis is met zachte hand verwijderd.
Belangstelling voor de kanaal4 zender
In de meetapparatuur ruimte waren enkele werkende
meetopstellingen ingericht De meeste bezoekers waren
onder de indruk van de uitgebreide collectie die een
tijdbestek van meer dan 60 jaar beslaat.

Zendermuis in ruste
Meetopstellingen
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Deze beslissing van 70 geleden was de aanleiding om de
opening van het museum op 10 oktober 2008 te laten
verrichten.

Verhuizing nog niet compleet klaar
Na 15 september is de takel in het KG zendstation Flevo
tijdelijk verwijderd. Dit was nodig om een aantal kortegolf zenders compleet naar buiten te kunnen halen om op
transport te zetten naar de nieuwe eigenaar.

KG zender verlaat het gebouw in Flevo
Met deze werkwijze konden 4 medewerkers van een
gespecialiseerd bedrijf een complete zender bestaande uit
twee grote kasten in 1 dag uit het gebouw halen en naar
Duitsland vervoeren.

P.S. Gerbrandy (1885-1961) was niet alleen voorzitter
van de Raad van Beheer van Nozema. Hij was ook
minister-president van de Nederlandse regering in
ballingschap te Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Een geschilderd portret hangt in de naar hem genoemde
vergaderruimte in het kantoorgebouw van KPN/BCS in
Lopik.
Wilt u ook eens bezoek brengen aan het Omroep Zender
Museum? Meldt u aan via onze website en wij nemen dan
contact op over de mogelijkheden.

Mobiele KG zender
Het gemis van de takel had tot gevolg dat we de laatste
spullen van het museum niet uit de kelder konden halen.
Medio oktober als de takel weer op zijn plaats hangt
kunnen we verder gaan met het leegmaken van de kelder
in Flevo. Daarna zijn we echt compleet verhuisd naar de
bunker in Lopik.

Nieuwsbrief Omroep Zender Museum
Redactie Rein Simonse

10 oktober: een historische datum
De datum 10 oktober is een historische datum. Niet omdat
het Omroep Zender Museum is geopend, maar omdat
exact 70 jaar eerder in 1938 het besluit is gevallen om een
omroepzendercomplex in “den polder Zevenhoven in de
gemeente Lopik” te gaan bouwen. Dit volgens de brief
van de voorzitter van de Raad van Beheer van Nozema
mr. Gebrandy aan de koningin.

Foto’s Rob Roskam en Rein Simonse
Wilt u reageren?
Mail naar nieuwsbrief@omroepzendermuseum.nl
Web site: www.omroepzendermuseum.nl
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