
                                                                                                  

   Gedeelte van de HF shack, de VHF/UHF is nagenoeg hetzelfde maar in de shack ernaast, ook incl airco en verwarming. 

Beste lezers, 

Op woensdag 22 mei houd het bestuur van de afdeling weer een reguliere vergadering en wij kunnen u melden dat 
wij, na de vorige nieuwsbrief een spontane aanmelding kregen van Pieter Pluijmaekers PB7X om als secretaris 
A.I. het bestuur te versterken, wij hebben dit unaniem aanvaard. Statutair moet hij op de volgende afdelings 
jaarvergadering door de leden gekozen worden en zal de “titel” A.I. vervallen. Nogmaals  hartelijk dank Pieter. 

Ondertussen is de “portiersloge” omgebouwd tot een kantine, voorzien van elektra, verwarming, warm en koud water, 
koelkast en een magnetron. Tevens voorzien van een tafel met stoelen, een keukenblokje met waterkoker en een 
koffie zettertje, altijd vers dus. Wij zoeken nog een vrijwilliger, die handig is met plamuurmes en kwast, om alle 
gaatjes in de muren te stoppen en daarna de “kantine” van een gezellig kleurtje te voorzien. Wie oh wie 
wil(len) dit klusje op zich nemen? Koffie, thee en wat erbij voor de hulp is vrij.  Reacties via bestuurkgl@vrza.nl 

       

             Vanuit de gang gezien        Koeling kachel en magnetron                         Een kijkje in het keukentje 

 

De 51e WAP  Worked all Provinces 2019 

 

     Kan je dit ook proeven ? Zou het smaken????? 

Tot slot het beste bewaarde geheim: WE GAAN HET VIEREN, ONS 40 JARIG JUBILEUM HOERA HOERA. 
Datum en tijd: 17 Aug 2019 op het bunkerterrein aan de kwaaklaan 5 te OEGSTGEEST. Schrijf het alvast in 
jullie agenda, sla het op of onthoud het. Nader bericht volgt in het volgend nr. vermits goed weer.  

Volgende bestuursvergadering:  Woe 22 mei 

Aanleveren copy voor het bestuur:      Voor 15 mei 2019 

Kopy voor de volgende nieuwsbrief, een leuke belevenis een verhaal of een zend ervaring mail het ons. 
73’s de Redactie PI4KGL 

Nieuwsbrief VRZA Afd: KAGERLAND 
PI4KGL                      Nr. 81 d.d. 9 Mei 2019   

 Met deze maand: Bestuursvergadering afdelingsbestuur, portiersloge 
omgebouwd. De 51e WAP contest en handjes nodig. Heeft u nieuws 
stuur het aan de redactie : bestuurkgl@vrza.nl (Let op dit is nieuw)    
Ons postadres is : VRZA Afd. Kagerland,   Kwaaklaan 5     2341 NN  
OEGSTGEEST. Alleen voor post wat door de brievenbus kan…… 

Let op, alleen voor post, geen pakjes of pakketten. 

 

 

Op zaterdag 15 juni  2019 van 16.00u – 22.00u LT wordt 
alweer de 51e WAP Contest gehouden welke een 
geweldige happening is om met de club te proberen alle 
Nederlandse provincies te werken op VHF/UHF. Als 
afdeling doen wij natuurlijk met jullie hulp mee. Nog nooit 
een contest gedaan? Wat let het u om het eens te proberen 
en de smaak te proeven, wij leggen het graag uit of kom 
gewoon eens langs om te kijken. Iedereen is welkom. Dit is 
tevens een leuke contest training!?   Willen diegenen die 
mee doen zich voor 24 mei a.s. wel aanmelden via de 
app op 0653673170 of via bestuurkgl@vrza.nl  Doen 
hoor. 
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