Korte ingelaste nieuwsbrief

April 2016

Medium Internet en e-mail maakt het voor een vereniging om korte nieuwsbrieven en het laatste nieuws te
brengen!

Presentatie P4/PA7DA

Presentatie bezoek Aruba en amateurervaringen Jaap en Nettie van Duin op de bijeenkomst van 19 april dinsdag
.a.s.
Op de website van de landelijke VERON heeft u de aankondiging kunnen lezen:

Presentatie P4 (Aruba) door Jaap PA7DA
02/04/2016/in Aankondiging evenementen /door Johan Evers (PE1PUP)

19 april – Presentatie P4 (Aruba) door Jaap PA7DA

Ondanks dat het een familiebezoek was, heeft Jaap PA7DA
op Aruba (P4) toch nog een draadje kunnen spannen om radioactief te zijn. Hoe dit allemaal is verlopen, wordt dit
tijdens een PowerPoint Presentatie verteld.
En na de pauze volgt nog een video met een rondje over het eiland.
Deze presentatie wordt gehouden bij VERON afdeling Leiden (A28) op 19 april. De aanvang van deze avond is om
20.00 uur. Het adres is: Clubhuis de Hoystak, Sportdreef 6, 2171 KM Sassenheim.
Zie ook dit artikel voor de inmiddels verbeterde bereikbaarheid van VERON afdeling Leiden.
Leden en niet-leden zijn van Harte Welkom!
1.

De N-Cursus

Op dit moment is het materiaal ontvangen om de cursus te laten starten. Het loopt allemaal een beetje traag, omdat
het organiseren van de lesruimte enige tijd kost. We hopen dit dezer dagen goed geregeld hebben. Als dit bekend is
gaan we de regionale pers benaderen, waarna we kunnen starten met een voorlichtingsavond. We gaan gewoon uit
van een wekelijkse dinsdagavond in de Hoystak in Sassenheim. Bij een klein aantal aanmeldingen wordt dan de
cursus thuis gegeven. Alle leden worden door ons bericht wanneer we starten.
We gebruiken het lesmateriaal van de VERON
U kunt het ook zelf kopen via: de VERON winkel: https://www.veron.nl/veron-winkel/
De penningmeester zal wel een kleine bijdrage verlangen, als een stok achter de deur.

.

150 jaar Badplaats Noordwijk

Op dit moment zijn we nog in overleg met Rijkswaterstaat en Gemeente Noordwijk aangaande het gebruik van de
Vuurtoren. Het beheer is binnen Rijkswaterstaat overgedragen aan een andere dienst, die weer hun eigen regels
weer toepassen. Wel is het de bedoeling dat het plaatselijk beheer aan gemeente Noordwijk overgedragen wordt.
Voordat het zover is moeten we wel even onze spullen verwijderen, omdat Rijkswaterstaat de toren leeg wilt
hebben. Wel hebben we alvast enige activiteiten ingepland!
29 april t/m 26 mei PG150N
30 april Reddingbootdag - Vuurtoren
27 mei t/m 23 juni PA150N
4 juni Veiligheidsdag - Vuurtoren
18 juni Kidsday – Open Dag afdeling, DPO-Gebouw ruimte van wijkvereniging Duinpark/Grashoek-Eerste
verdieping, Hoogwakersbosstraat 12, 2202SP, Noordwijk
24 juni t/m 21 juli PG150N
22 juli t/m 18 augustus PA150N
19 augustus t/m 15 september PG150N
ILLW 19 t/m 21 augustus - Vuurtoren
Monumentendag 10 september – Vuurtoren
Wilt u van al deze evenementen een succes maken, dan vragen wij u om aan te melden. Ook als u gebruik wilt
maken van de roepletters, als een zgn. gastoperator van thuis uit. Graag bij het bestuur of via pa7da@veron.nl
2.
Voor de mei bijeenkomst is er nog geen lezing. Heeft u een tip! Laat het weten.

Schoolproject

Gedurende de maand juni gaan we met een groep vrijwilligers technieklessen geven. Het theoretische deel wordt
gedaan door Geert PA7ZEE. Veel voorbereidingen zijn al gedaan en een aantal amateurs hebben zich aangemeld.
Maar wilt u zelf ook assisteren gedurende het technische deel van deze gastlessen, dan bent u altijd welkom!
We gaan uit van 3 lesdagen plus een speeldag (zendstation e.d.) en een 5e reserve-dag
Data zijn de maandagen 6, 13, 20, 27 juni, reserve-dag 4 juli
's Middags 12.45 opbouwen.
Adres: OBS De Achtbaan Distelweg 56, 2215 Voorhout

QSL-Bureau

Fred Beij PA7FB is onze regionale QSL-Manager.
U kunt de kaarten inleveren tijdens onze bijeenkomsten op de 3e dinsdag van de maand in Sassenheim.
Graag de kaarten alfabetisch te sorteren.
Leden die problemen met vervoer hebben! Laat het weten!
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