NIEUWSBRIEF 77 van de afdeling KAGERLAND 28 jan 2019

Beste allemaal,

Het testen van de nieuwsbrieven aan u is zeer positief. Echter van alle afdelingsleden missen wij
nog 10 mail adressen, t.w. PE1CFB, PA11069, PE1NSU, PD7TF, PD3VER, PE1RMS, PE1RCJ,
PE1APU, PA0BCW en PA3HIP. Mocht u als lid van de VRZA Afd. KAGERLAND een of meer van
deze leden kennen, wilt u dan vragen of zij een mailtje aan de afd. voorzitter W. Visch PG9W
willen sturen via wavisch@gmail.com zodat dit gaatje gedicht kan worden. Doe het niet zelf als u
iemand kent, maar laat hij/zij het zelf doen nadat u dat gevraagd heeft. (Privacy)

Afgelopen donderdag is er een afvaardiging van het landelijk bestuur, Ruud Haller PA3RGH
voorzitter a.i. , Dennis Wobbema PA3WOB penningmeester en Gerard van Oosten PA0GVO,
notulist, op onze donderdagavond bijeenkomst geweest tot ieders grote verrassing. De reden:
HET 40 JARIG BESTAAN VAN DE AFDELING KAGERLAND op 26 JAN 2019.
Aan de voorzitter van de afdeling werd en prachtige plaquette overhandigd zijnde een prachtige
zilveren schaal met inscriptie, welke al een plaats heeft gekregen in de shack te OEGSTGEEST.
Vele herinneringen zijn weer opgehaald en het was een zeer gezellige avond. Een meer
uitgebreid verslag met foto’s zullen wij in een volgende nieuwsbrief publiceren.
Afgelopen vrijdagmiddag is dan de 20 ft container geplaatst op het bunker terrein in
OEGSTGEEST waar wij onze shack hebben. Vanbinnen is hij helemaal kaal en willen wij er een
houten vloer in maken, suggesties, handjes en materiaal sponsoring van harte welkom natuurlijk.
Er is verwarming en elektra dus de timmermannen al of niet met de vut of aow kunnen aan de
gang en worden voorzien van koffie of thee.
A.S. donderdag 31 jan is er de 1e tafeltjes verkoop, met 4 tafeltjes welke natuurlijk al bezet zijn
en natuurlijk hopen wij op een grote opkomst in zaal 6 van gebouw ’t Onderdak op de hoek van
de Parklaan en de JP Gouverneurlaan in SASSENHEIM. Iedereen is van harte welkom.
De spelregels zijn als volgt: De deelnemers kunnen vanaf 19.00u terecht voor het inrichten van
het tafeltje. De verkoop start om 20.00u. Het is de bedoeling dat u de spulletjes bekijkt en als er
wat voor u bijzit de prijs met de verkoper regelt. Als alles goed verloopt zullen wij dit iedere laatste
donderdag van de maand gaan doen. DIT is dus een TESTCASE.

Op zaterdag 9 en zondag 10 febr is de PACC waar we aan meedoen met de Call PA6V 12.00 –
12.00 GMT vanuit de bunker in OEGSTGEEST (Kwaaklaan 5)
Op donderdag 28 febr is de afdelings jaarvergadering en GEEN tafeltjes verkoop, misschien een
weekje eerder maar dat hoort u vanzelf.
Heeft u nieuws of een bericht aarzel niet en zet het op papier, stuur het voorlopig aan
pg9wham@gmail.com na de vergadering komt er een nieuw mail adres voor de nieuwsbrief en
redactie.
Tot donderdag namens de afd. KAGERLAND
Wim Visch PG9W Voorz.

