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Copy voor de Nieuwsbrief opsturen naar Henk Smits PE1KFC
a28@veron.nl
De verenigingszender PI4LDN
De verenigingszender PI4LDN zendt in principe uit:
- elke vrijdag om 20.00 uur op 3630 kHz ± QRM, operators Eric-Jan,
PA1EJ of Loek, PA9LUC
Web: http://www.veronleiden.nl
Het QSL bureau van Regio 28 wordt beheerd door Fred Bey PA7FB. De
sub- QSL manager is Jaap van Duin, PA7DA. De kaartenbakken zijn
aanwezig op de verenigings avonden. QSL-kaarten op prefix gesorteerd
kunnen daar dan ook worden ingeleverd.

Bijeenkomst van september

Voor de komende bijeenkomst van 15 september is
er geen lezing gepland. We hebben dan onderling
QSO met een oliebol!!!
Dat komt omdat het clubhuis die avond slecht
bereikbaar is, vanwege de jaarlijkse kermis.
Het clubhuis is wel gewoon open, maar er wordt wel
toezicht gehouden bij de poort. Een vorige keer
vonden anderen het namelijk nodig om het terrein
op te mogen.
Ook zal parkeren op de parkeerplaatsen nabij het
clubhuis bijna niet kunnen. Geadviseerd wordt om
bij het station Sassenheim te parkeren en dan via het
fietspad langs de Rijksweg A44 richting Amsterdam
te lopen. Na een paar honderd meter kan via het
voet/fietspad onder de snelweg worden gevolgd.
Men komt dan wel uit op het kermisterrein. Houdt
zo veel als mogelijk links aan om het gebouw van het
zwembad heel. Dan komt men vanzelf op de
bekende weg naar het clubhuis.

Jamboree On The Air (JOTA)

Het volle 3e weekend van oktober (16-17-18
oktober) zal de JOTA-JOTI worden gehouden bij de
scoutinggroep waar wij de bijeenkomsten houden.
Jaren achtereen deed de Scojesa-groep alleen mee
met de Jamboree On The Internet (JOTI).
Vorig jaar waren Jaap, PA7DA en Loek, PA9LUC de
amateurs die de Scojesa na vele jaren weer eens
hebben laten meedoen met de JOTA met de
roepletters PA6SCOJESA. De groep is daar helemaal
van onder de indruk geweest en wil de komende
jaren met de JOTA door blijven gaan.
Inmiddels heeft al voor-overleg plaatsgevonden om
de Scojesa-groep bij Scouting Nederland aan te
melden. Vanaf dit jaar zal Scojesa gebruik maken van
de roepletters PA6SJS (afkorting van ScoJeSa). Als u
zin heeft om met de JOTA mee te doen, meldt u dan
aan bij Loek of Jaap.

Hoera Spullen terecht

Eerder was door Remco, PE0WRH gemeld dat er na
de Kidsday spullen van hem foetsie waren.
Remco heeft inmiddels zijn spullen weer terug.

Wiliam PA0WLB

Vanwege de QSL-service ben ik even kort bij William
PA0WLB in Alphen a/d Rijn op bezoek geweest. Hij
groet u allen. Hij is gekluisterd aan de rolstoel en is
niet meer in staat om mobiel te zijn. Ik heb met hem
afgesproken na onze vakantie een langer bezoek bij
hem af te leggen. Ondanks dat hij op de eerste
verdieping van een appartementengebouw woont,
kan hij met volle teugen van de hobby genieten.
Jaap PA7DA

Bijeenkomst van oktober

Door Henk, PE1KFC zal tijdens de bijeenkomst van 20
oktober een lezing worden gegeven over de High
EndFed antenne voor HF.

