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KAGERLAND

PI4KGL

Met deze maand: Het grote jubileum, 40 jaar KAGERLAND.

De tafeltjes avond door Maarten PA3ATV en de Radio markt in Eelde.
Heeft u nieuws stuur het aan de redactie : vrzakgl@gmail.com 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.

Sponsoring: Riool.nl LEIDEN Luxe Toilet.

Groot nieuws op pagina 3
Ons nieuwe toilet ???
Hallo allemaal en welkom terug in de realiteit na de vakantieperiode. We hebben weer wat ideen opgepakt, maar
eerst:
Het grandioze jubileum en de BBQ van het 40 jarig bestaan van de VRZA Afd: KAGERLAND PI4KGL op 17
aug. op de zendlocatie in OEGSTGEEST. Uiteindelijk op de avond, 5 leden van het landelijk VRZA bestuur,
47 afdelingsleden en 3 afdelingsleden van de Veron Afd: Leiden.

Ons gesponsorde Luxe toilet

Opbouw van de tenten

Als hongerige leeuwen

En relaxed een drankje

Eindelijk was het dan zover, op zaterdag 17 aug zou het gaan gebeuren. Na het braamstruik en onkruid vrij maken
van het terrein, dank mannen en vrouwen voor jullie tomeloze inzet, kon er begonnen worden met het opzetten van
de tenten. Voor de zaterdag was de weersvoorspelling niet zo best, maar het lukte om de tenten droog op te zetten.
Dat was maar gelukkig ook, want in de nacht van vrijdag op zaterdag en de zaterdag ochtend vielen er heel veel
emmertjes naar beneden. In de middag is het opgeknapt en is het droog gebleven.
De BBQ welke we door een catering bedrijfje hebben laten uitvoeren loog er niet om en er bleef zelfs nog wat over.
Zelfs leden van de “oude garde” hebben hun gezicht laten zien en waren er nog 2 personen uit het oprichtingsjaar!!
De oprichtdatum was al eerder dit jaar, in januarie hebben wij al een
mooie en tastbare schaal mogen ontvangen van het bestuur, maar
was het geen weer voor het buitengebeuren. De zilveren schaal is
dus voor deze gelegenheid weer van zijn plek gehaald en nu “pro
forma” nogmaals uitgereikt (zie foto) Wij danken dan ook de
bestuursleden die op deze avond aanwezig waren en hopen ze
wederom te ontmoeten bij het volgende jubileum?

Links op de foto rijkt Ruud Haller PA3RGH Voorzitter van de
VRZA de zilveren 40 jarige jubileum schaal uit aan Wim Visch
PG9W Voorzitter van de Afd. Kagerland, op de rechter foto.

Tafeltjes verkoop :

“VRZA Kagerland Maandelijkse Tafeltjesverkoop”
Op veler verzoek en teruggrijpend op het succes van de eerste proef in Januari Organiseert onze afdeling op donderdagavond
26 September, weer een “Tafeltjesverkoop” op ons honk in het “Onderdak” te Sassenheim. De vriendschappelijke en gezellige
sfeer die er in Januari op die avond was, is mede de reden, dat er door de leden om herhaling van dit gebeuren is gevraagd.
En het succesvol tegen een vergoeding helpen verhuizen van allerlei aangeboden goederen , was voor de tafelhouders achteraf
ook de moeite waard. De opzet van dit gebeuren was, om op iedere laatste donderdag avond van de maand een tafeltjes verkoop
te houden. Met het enthousiaste animo voor dit club gebeuren, en als dit ook zo blijft, willen we in het vervolg iedere laatste
donderdag van de maand dit herhalen. De gang van zaken is als volgt:
Deelname is kosteloos.
Er zijn op de avond vier tafeltjes ( 85x85 cm.) beschikbaar. Er zijn nog enkele tafeltjes beschikbaar, dus neem contact op met
Maarten.

Hoe krijg je een tafeltje?
Je via Mail aanmelden bij ; Maarten PA3ATV. Watford31@gmail.com.
VERON leden zijn uiteraard ook van harte welkom om leuk mee te doen.
Wie zich het eerst meldt krijgt tafeltje één en dan in volgorde de andere drie. Er zal duidelijk worden gecommuniceerd over de
toewijzing. De datering en tijd op de aanvraag Mail wordt de leidraad. Deelnemers aan de vorige tafeltjes verkoop zijn tot nader
orde uitgesloten.
Tip voor de tafelhouder: Zorg voor voldoende wisselgeld munten!
Aanvang 20.00uur. Tafelhouders kunnen vanaf 19.30 hun tafel inrichten.
Waar? Oude School / Theater “Het Onderdak”, Ruimte 6
J. P. Gouveneurlaan 40/a, hoek Parklaan Sassenheim.
De ruimte van de lokaliteit is beperkt, faciliteiten zijn:
Zitgelegenheid een beknopt bar assortiment, kapstokken, nette toiletten.
En natuurlijk veel gezelligheid bij het onderling QSO!!!!!!!
Tot ziens op 26 September.

Radiomarkt in Eelde
Van een onzer correspondenten ontvingen wij de volgende mededeling:

We hebben besloten om onze 36ste Radiomarkt te houden op 5 oktober 2019. We hopen met deze datum weer tegemoet te
komen aan de wensen van zowel de bezoekers als de standhouders.
Het wordt gehouden voor zendamateurs, luisterstations, geïnteresseerden in de Radio- en ATV techniek maar ook voor hobby
enthousiasten op Computer gebied, Elektronica en zelfbouw. Aanvoer van nieuwe en gebruikte spullen zullen in ruime mate
aanwezig in allerlei variëteit. We gaan ook weer stands inrichten waar demo wordt gegeven over de mogelijkheden met Radio,
Elektronica, Mini PC’s, opleidingen en dergelijke. We rekenen weer op een grote opkomst. Tevens zal er weer voldoende ruimte
zijn voor onderling QSO onder genot van een hapje en drankje.
De samenwerking met Vitalisvlooienmarkten is gecontinueerd. Hierdoor kunnen we de toegangsprijs houden op € 3,50. Dit
geeft tevens toegang voor zowel onze Radiomarkt als ook de grootste Vlooienmarkt van het Noorden. Kinderen t/m 13 jaar
gratis. De markt worden weer gehouden in de veilinghallen van Flowerdome in Eelde en wel aan de zijde van de ruime gratis
parkeerplaatsen waar ook de gedeelde ingang met Vitalis is. De hal heeft een oppervlakte van 2500 - 3000 m2 is uitstekend
verlicht / verwarmd en bevindt zich op ca. 12 km. ten noorden van Assen, en is direct aan de A28 gelegen.
Onze Radio markt is voor het publiek geopend van 9.30 tot maximaal 15.00 H. Adres; Burgemeester J.G. Legroweg 80, 9761
TD, EELDE.
Standruimte voor ca. 4 meter a € 30,-- en ook een halve kraam is mogelijk voor shack opruiming enz. Voor de standhouders is
het mogelijk om al op de vrijdagmiddag op te bouwen.
De organisatie is in handen van de st. Radio Contest Groep Assen. Voor informatie en standhuur:
Eene de Weerd, PA3CEG.tel:

0592-613557

E-mail: eenedeweerd@hetnet.nl of pa3ceg@hetnet.nl

En dan nu het allerlaatste nieuws van de afdeling in deze nieuwsbrief:

2 Cabins geschakeld totaal 6 mtr breed

Gezien vanaf de achterkant en 6 mtr diep Gezien door het raam naar de achteruitgang

Dit zijn 2 x 1,5 cabin met tussenwand links en rechts

Onderkant van het gegalvaniseerde dak

Alle cabines moeten door ons nog van achter en zij buitenwanden worden voorzien, verder van adequate
elektra en verlichting, fatsoenlijke binnenwanden, een keukentje, een leuke bar met krukken, opbergkasten.

Kortom: Willen wij weer ons eigen clubhonk bij de mast in OEGSTGEEST, en dat willen wij
toch, dan gaan wij de sponsoractie aan, steken de handen uit de mouwen en gaan aan de
slag. 6 x 9 mtr totale opp. De zaal in Sassenheim is 7,20 x 6,60 mtr, maar die is niet van de
club. Wat we zelf gaan (ver) bouwen is dat wel. En de toestemming van de grondeigenaar
hebben we ook ook.
Om jullie alvast op weg te helpen en het nog niet mooier te maken als het is. Er is nog NIETS
gekocht of aangeschaft. We zijn alleen begonnen met voorbereidingen en schetsjes te maken
hoe het er eventueel zou moeten uit zien. De ruimte willen we geschikt maken voor ca 40 a 45
personen.
We gaan nu een begroting maken en in een volgende brief gaat u details krijgen over hoe en wat
wij denken en te gaan doen en hoe de sponsoring van ons eigen clubgebouw van de grond gaat
komen. Denk er eens aan: ONS EIGEN CLUBGEBOUW, HOE FIJN ZAL DAT

ZIJN.
JULLIE GAAN SPOEDIG WAT VAN ONS HOREN, WIJ OOK VAN U ?

Wim Visch PG9W
Voorz. VRZA Afd. KAGERLAND
PS. Let op ons nieuwe email adres is vanaf heden vrzakgl@gmail.com

