40 JAAR Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio
Overzicht van het programma op Vrijdag 17 maart 2017.

08.00 – 17.00 uur
08.00 – 16.00 uur
08.00 – 11.30 uur
08.00 – 10.00 uur
12.00 – 12.15 uur
12.15 – 16.30 uur
13.00 – 16.00 uur
13.00 – 16.30 uur
13.00 – 16.00 uur
13.30 – 14.30 uur
14.30 – 15.30 uur
16.00 – 17.00 uur
12.00 – 17.00 uur
12.00 – 17.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.15 – 23.00 uur

NVHR balie geopend.
Inchecken bij hotelbalie voor leden die overnachten.
Inrichten en plaatsen van expositie materialen in de Abdijzaal.
Inrichten van de demonstratie materialen in de zalen.
Opening van het NVHR weekend.
Expositie van radio gerelateerde apparaten.
BBC films over de televisie ontwikkeling.
Doorlopend
Technische films, video en foto’s over 40 jaar NVHR Doorlopend
Luister en huiver naar spannende oude hoorspelen Doorlopend
Toch wat over versterkers
Piet van Schagen
Lezing microfoons en technieken
Marco Verhoeven
Buizentesters en de toebehoren
Anton v.d. Oever
Technische demonstraties
Techn. Com.
Partner programma.
Happy hour voor NVHR leden en partners in de “PUB”.
Buffet, uitsluitend voor leden, partners en genodigden in de Ritz.
Met een sfeervolle nazit met muziek van het Walter Mooij trio.

Abdyzaal
zaal 519
zaal 518
zaal 517
zaal 523
zaal 525
zaal 525
Lounge
Zaal 530

Overzicht van het programma op zaterdag 18 maart 2017.

08.00 – 17.00 uur
09.30 – 16.30
10.00 – 16.00
10.00 – 11.00 uur
11.30 – 13.00 uur
13.15 – 14.15 uur
15.00 – 16.00 uur
14.30 – 16.00 uur
10.30 – 17.30 uur
17.30 – 19.30 uur
19.30 – 21.30 uur
21.30 – 23.00 uur

NVHR balie geopend.
Expositie van radio gerelateerde apparaten.
Historische films en video’s over de radio en TV techniek
Lezing Radiotoestellen met een dubbel paspoort Gidi Verheijen
Lezing over NSF toestel O-29 met demonstratie
Ed Plevier
Lezing over de Varadyne
Piet van Schagen
Proefles NVHR radio technische cursussen
Dik Engelfriet
Lezing “De Otto Schade methode”
Rudolf Moers
Partner programma
Pauze
Plaatopname van muziekgezelschap “Matou”
Gezellige nazit in de lounge onder genot van 50+ disco

Abdyzaal
zaal 517-519
zaal 525
zaal 525
zaal 523
zaal 523
zaal 525
zaal 530
Zaal 524

Overzicht van het programma op zondag 19 maart 2017.

10.00 – 16.00 uur
09.00 – 10.00 uur
10.00 – 16.00 uur
10.30 – 16.30 uur
12.00 – 13.00 uur
11.00 – 16.00 uur
16.00 uur
17.00 – 18.30 uur

NVHR balie geopend
Inrichten radioreparatie ruimte.
Expositie
Abdyzaal
Radioreparatie activiteiten.
Lounge
Proefles van de NVHR cursussen radio techniek
Dik Engelfriet
zaal 523
Het weergeven van muziek uit de jaren 60 op platenspelers uit die periode.
Einde NVHR weekend.
Opruimen, transport gereedmaken en afvoeren van materialen.

Partner programma.
Overzicht van vrijdag 17 maart 2017.
12.00 – 13.00 uur
13.30 – 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur
15.30 – 17.00 uur

Lezing met als verrassende titel “IJsberen”
door Karin Hovius.
Dorpswandeling, met bezoek aan de vuurtoren, o.l.v. een gids.
Kantklos demonstratie door Annemarie Huneker
Bloemen schikken tot een mooi bouquet

zaal 530
zaal 530
zaal 530

Overzicht van zaterdag 18 maart 2017.
10.30 – 12.30 uur
12.30 – 13.30 uur
14.00 – 15.30 uur
16.00 – 17.30 uur

Duinwandeling o.l.v. een gids.
Lezing met als verrassende titel “IJsberen”
door Karin Hovius Zaal 530
Dorpswandeling met bezoek aan de vuurtoren o.l.v. een gids.
Wat is een goede wijn? Paul van Dam weet er alles van.
Zaal 530

Naast de vele activiteiten is het mogelijk, gedurende het gehele weekend, een fiets te huren
(verkrijgbaar in het hotel) voor een persoonlijke verkenning van de omgeving of een tocht door de
duinen. Bij de NVHR balie zijn reductie vouchers beschikbaar.
Ons lid Peter Versluis zal op gezette tijden een verrassend optreden verzorgen.
Vergeet vooral de partner expositie in de zaal 530 te bezoeken.
Het gehele weekend is vrij toegankelijk voor leden en overige bezoekers, ook hotelgasten.
Het buffet en de aansluitende nazit uitsluitend voor leden van de NVHR met hun partner en genodigden.

Muziek uit de jaren 1950-1969 zal gedurende de activiteiten te beluisteren zijn in de lounge, verzorgd
door het Nederlands Grammofoon Genootschap, afgespeeld op apparatuur uit deze periode.
Historische hoorspelen en radio programma’s uit de periode van 1950 tot en met 1970, maar ookvele
films, foto’s en video’s zijn te zien en te beluisteren in zalen 517 t/m 519, gedurende de openingstijden
van het evenement.

Wijzigingen voorbehouden.
Alkmaar, maart 2017

