Bezoek Mediapark 9 april 2011
Om kwart voor tien vertrokken Gravin de Cunera, Queen Dollydot en
Lady of Leisure in het rijtuig van de queen richting Hilversum.
Het beloofde een prachtig zonnige dag te worden. Aan de hand van
de aanwijzingen van de enigszins strenge navigatiedame Carmin reden
we zonder problemen naar het Mediapark. We waren prettig op tijd
zodat we het rijtuig van de queen dicht bij de ingang konden
parkeren.
Doordat we aan de vroege kant waren hadden we tijd om het gebouw
al vast te bekijken en een kopje koffie te gebruiken.
We werden uiterst vriendelijk ontvangen door in witte pakken
gehulde medewerkers die ons informeerden over waar we koffie
konden halen, waar de lift was, waar we later Tineke zouden
ontmoeten en waar de lunch werd geserveerd enz.
We waren behoorlijk onder de indruk van de grootte van het gebouw,
van de hoogte (ruim 20 meter) en diepte (16 meter) en vooral de
grote ruimte met de kleurrijke ramen.
Na nog wat rond gekeken te hebben in het winkeltje met allerlei
spulletjes op media gebied, films, muziek, boeken, kaarten en
grappige hebbedingetjes, begaven we ons naar het schoolcafé.
Queen Chaotica van het chapter Balk had deze ruimte voor de Red
Hat Society gereserveerd.
De ruimte begon zich aardig te vullen met rood/paarse dames, die
vanuit allerlei windstreken kwamen. Er waren nogal wat queens die
dan weer bekend waren met onze queen. Bij elkaar waren er ongeveer
30 Red Hatters. Er waren ook enkele paarse Hatters en één ervan
was zelfs jarig op deze dag.
Op de tafels stonden kannen met koffie en thee en voor ieder een
leuk petit fourtje met een tv schermpje erop van suiker.
Na de koffie met gebak kwam Tineke de Nooy bij het gezelschap.

Ze kwam enthousiast binnen en gaf iedereen een hand. Ze is precies
zoals ze ook is op TV, een hartelijke gezellige vrouw. Het is haar
zeker niet aan te zien dat ze dit jaar 70 wordt!!
Ze vertelde over hoe ze is begonnen bij Veronica als eerste
vrouwelijke discjokey in Nederland, over haar tijd op het
piratenschip en later op TV.
Ze vertelde ook over andere dingen die ze in haar leven heeft
gedaan, ook over persoonlijke zaken zoals haar scheiding en haar 2e
huwelijk. Met haar tweede man heeft ze veel doorgebracht in Zuid
Afrika. Ze hadden daar een stuk grond gekocht en een houten huis op
laten bouwen. Ze hebben veel gereisd en woonden er 6 tot 8 maanden
per jaar. Ze sprak er met veel liefde over. Helaas heeft haar man 2
keer een herseninfarct gekregen waardoor ze terug zijn gekomen
naar Nederland en hij nu in een verzorgingshuis woont.
Zij is blij dat ze is gevraagd om voor MAX een radioprogramma te
presenteren tussen 4 en 6 uur op Radio 5 Nostalgia.
Na haar presentatie bleef ze nog een poosje om met deze en gene te
babbelen en daarna zijn we met zijn allen buiten in het zonnetje op
het terras gaan zitten. Ook Tineke ging mee
Daarna volgde een lunch en daarna weer even naar buiten op het
zonnige terras. De pauze zou duren tot 14.00 uur waarna we werden
opgehaald door een gids voor een rondleiding door het gebouw.
Toen er om half 3 nog geen gids kwam vroegen we ons af of de gids
de klok nog op de wintertijd had staan.
Na wat heen en weer vragen verschenen uiteindelijk 3 gidsen en
werden we in groepjes door het gebouw geleid.
De opslagruimtes voor films, boeken, radio en tv programma’s muziek
enz waren zeer indrukwekkend. Het is gigantisch uitgebreid. Alles
moet op een bepaalde temperatuur en bij een bepaalde
luchtvochtigheid bewaard worden.
Vandaar de 16 meter diepe kelder die koel is en daardoor zeer
geschikt als opslagruimte. De gids gaf ook informatie over allerlei
technische bouwkundige feiten zoals dat het gebouw in een grote

betonnen kuip is geplaatst en met allerlei stalen staven vastgemaakt.
Bij een eventuele overstroming blijven de DVD’s en de films droog!
Langs de wand van het hoge gebouw hangen afbeeldingen van bekende
televisie persoonlijkheden.
Eigenlijk tegen de regels in liet onze gids ons ook even in de
Experience ruimte. In deze ruimte is er op mediagebied van alles te
ervaren. Je kunt er naar muziek luisteren, een film bekijken of een tv
uitzending, maar je kunt ook zelf een nieuwsuitzending voorlezen. Die
je dan later thuis op je eigen computer kunt terugkijken.
Hier was nu geen tijd voor maar wellicht een idee voor een ander
uitje voor de Wageningse Roses?
Na een rondgang door verschillende gangen en opslagruimtes gingen
we naar een zaaltje waar we wat korte filmpjes te zien kregen over
het ontstaan van radio en TV.
B.v de eerste radio-uitzending in 1919 en de eerste TV uitzending
halverwege de vijftiger jaren. Ook werd er verteld over het ontstaan
van de verschillende ‘zuilen’, een uniek Nederlands systeem.
Na de rondleiding begaven we ons weer naar buiten waar Queen
Chaotica ons trakteerde op een glaasje.
Dat was tevens de afsluiting van de dag. De een na de ander vertrok
huiswaarts.
De Queen had op de heenweg al een leuke La Place gespot waar we
nog wel even een hapje konden eten voordat ook wij weer naar huis
gingen.
Ook daar hebben we buiten in de zon gegeten (werd wel een beetje
fris) wat toch wel uitzonderlijk is voor 9 april!
De strenge en vasthoudende Carmin heeft ons weer uitstekend naar
huis geleid en zo rond kwart voor 8 waren we weer in Bennekom.
Al met al was het een zeer geslaagde en gezellige dag!
Lady of Leisure, Joke

