
Hilversum, 11-04-2011 
 
 
Geachte heer Brockhus, 
 
Het doet het ons genoegen u officieel uit te nodigen als gast van het  
TROS-televisie-programma OPGELICHT?! waarin we het onderwerp 
“Kuijpers” zullen behandelen.  Wij verwachten u en eventuele introducés 
op donderdag 14-04-2011 in studio 31 op het Mediapark in Hilversum. 
Bijgaand treft u een routebeschrijving. 
 
Studio:  Mediapark, studio 31. 

Adres: Sumatralaan 45, Hilversum 
  
Ontvangst tijd:    18.00 uur (eindtijd +- 21.30) 
     Voor het avondeten wordt gezorgd. 
 
Aantal gasten: Telefonisch/per mail door(ge)geven 
 
Het programma OPGELICHT, gepresenteerd door Antoinette 
Hertsenberg, wordt vanaf 4 januari 2011 wekelijks uitgezonden op 
dinsdagavond op Nederland 1 rond de klok van 21.00 uur. 
 
Om cameratechnische redenen verzoeken wij u rekening te houden met 
uw kleding. Gelieve geen kleine streepjes/ruitjes te dragen en/of niet 
volledig in het wit gekleed te gaan.  
 
We verheugen ons er op u te mogen begroeten en rekenen op uw 
komst. Wilt u z.s.m.via de mail de ontvangst van deze brief en uw 
komst bevestigen? 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de 
redactie van OPGELICHT tijdens kantooruren op onderstaand nummer  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Lars Lourenco 
TROS OPGELICHT?!   
(035-6715 570) 
 
 



1. U neemt afslag nr. 4 Hilversum/Vinkeveen (N201). Op deze weg, de Vreelandseweg volgt 
u de borden Hilversum.  

2. Bij uw binnenkomst van Hilversum neemt u de tweede afslag op de rotonde, u blijft op de 
Vreelandseweg. Na een bocht naar links in deze weg komt u bij stoplichten. Hier gaat u 
rechtdoor. Hierdoor komt u wederom bij stoplichten en weer blijft u rechtdoor rijden.  

3. U rijdt nu op de Geert van Mesdagweg. Deze rijdt u uit tot u bij een groot kruispunt komt. 
Ook hier blijft u rechtdoor rijden, de borden Media Park volgend.  

4. Bij de eerstvolgende stoplichten (bij Beeld en Geluid) slaat u linksaf.  
5. Op de rotonde neemt u nu de linkerrijstrook en slaat u links af. U bent nu op het Media Park. 

Hier kunt de borden Parkeerdak A volgen. Vanaf uw parkeerplaats volgt u de borden Studio 31 
of Vermist/TROS Opgelicht?!/TROS Radar. Zie voor uw route op het Media Park ook bijgaande 
illustratie. 

 
 VANAF DE A27 (UTRECHT - ALMERE) 

1. U neemt afslag nr. 33 Hilversum.  
2. Bij de splitsing die nu volgt houdt u rechts aan, u volgt de borden Centrum/Baarn/Ring 

Oost.  
3. U rijdt nu op het Oostereind, welke overgaat in de Oosterengweg. Deze weg, die overgaat in 

de Jan van der Heydenstraat, blijft u alsmaar volgen, tot u bij het kruispunt met de 
Johannes Gerardtsweg komt.  

4. Hier slaat u linksaf en vervolgt u uw weg op de Johannes Gerardtsweg. Deze blijft u volgen 
tot over het viaduct. Na het viaduct slaat u rechtsaf.  

5. Op de rotonde neemt u nu de linkerrijstrook en slaat u links af. U bent nu op het Media Park. 
Hier kunt de borden Parkeerdak A volgen. Vanaf uw parkeerplaats volgt u de borden Studio 31 
of Vermist/TROS Opgelicht?!/TROS Radar. Zie voor uw route op het Media Park ook bijgaande 
illustratie. 

 
 VANAF DE A1 (AMERSFOORT-HILVERSUM) 

1. U neemt afslag nr. 9 Laren/Hilversum-Noord.  
2. U slaat bij de stoplichten linksaf.  
3. Bij het volgende stoplicht blijft u rechtdoor rijden tot u Hilversum in rijdt.  
4. U slaat nu rechtsaf de Johannes Gerardtsweg op. Deze blijft u volgen tot over het viaduct. Na het 

viaduct slaat u rechtsaf.  
5. Op de rotonde neemt u nu de linkerrijstrook en slaat u links af. U bent nu op het Media Park. 

Hier kunt de borden Parkeerdak A volgen. Vanaf uw parkeerplaats volgt u de borden Studio 31 
of Vermist/TROS Opgelicht?!/TROS Radar. Zie voor uw route op het Media Park ook bijgaande 
illustratie. 

 
U kunt zich melden bij de receptie. Bij het verlaten van de studio krijgt u een uitrijdkaart van ons. 
 
MET DE TREIN 
Het Media Park ligt direct naast NS-station Hilversum-Noord. Bij het verlaten van de trein loopt u naar 
de uitgang welke toegang biedt tot de Mies Boumanboulevard. Hierop slaat u links af. Bij de rotonde 
steekt u over en loopt u het Media Park in. Vanaf hier volgt u de borden Studio 31 of Vermist. 
 
 

 


