Nieuwsbrief VRZA Afd: KAGERLAND PI4KGL
Nr. 85 d.d. 8 Okt 2019
Met deze maand: CQ WW/SSB Contest. IDZERDA DAY 100 jaar radio en

ONS NIEUWE CLUB GEBOUW???????
Heeft u nieuws stuur het aan de redactie : vrzakgl@gmail.com
postadres is : VRZA Afd. Kagerland, Kwaaklaan 5
Alleen voor post wat door de brievenbus kan……

Ons
2341 NN OEGSTGEEST.

Een gedeelte van het nieuwe honk ???

Ja beste afdelingsleden en meelezende hobbyisten, er staat weer heel veel te gebeuren de komende maand(en) en
we gaan dan ook een tip van de sluier oplichten.
We beginnen met de CQ World Wide SSB contest op 26 en 27 okt a.s. De Afdeling zal hier in participeren met de
call PA6V vanuit de bunker in Oegstgeest. De start is op zaterdag 02.00u en eindigd op maandag 01.00u. Let op
de tijden zijn LT (local time) U kunt zich aanmelden op steven@pa6v.nl of https://www.pa6v.nl en eventueel uw
voorkeur al invullen.
Ook zullen wij vanavond 8 okt. QRV zijn op 145.500Mhz met de call PA6V in de locator contest.
IDZERDA dag:
Op woensdag 6 november 2019 wordt van 10.00u tot 21.00u de IDZERDA dag georganiseerd ter herdenking van
100 jaar radio. Door de VRZA is deze dag i.s.m. een aantal leden geinitieerd. Het zendevenement wordt zo mogelijk
op alle banden gehouden vanuit de locatie KURHAUS in Scheveningen en Dekkerhoek 5 a/b Den Haag. Op deze
dag zullen wij de speciale call PA100PCGG gebruiken. Van de afdeling hebben zich al deelnemers aangemeld.
Wilt u zich aanmelden doe dat dan via het in de kop staand email adres. Zie eventueel verder CQ-PA 9 van sept.
Blz. 42.

Tafeltjes verkoop :
“VRZA Kagerland Maandelijkse Tafeltjesverkoop” Altijd de laatste donderdag van de maand. Gaarne
aanmelden via Maarten PA3ATV Watford31@gmail.com

ONS NIEUWE CLUB GEBOUW ???????
Na de vorige nieuwsbrief zult u zich wel afgevraagd hebben wat het bestuur toch allemaal heeft gedaan en nog mee
bezig is. Welnu, dat is in een paar woorden niet neer te pennen. Maar wat we wel besloten hebben is dat we doorgaan
met het realiseren van een eigen onderkomen op het terrein waar de shack is, op het bunkerterrein dus. Enkele
bestuursleden hebben het land doorkruist op zoek naar betaalbare portocabins en denken deze gevonden te hebben,
zie bovenstaand plaatje.
Maar…… met een paar portocabins zijn we er nog lang niet en moet er eerst nog veel voorberijdend werk gedaan
worden, hetgeen al in werking is gezet. Het “oerwoud” naast de portiersloge is vrij gemaakt, zodat we konden zien
dat het hele terrein bestraat is. De portiersloge is opgeknapt en dient nu als kantine met kleine keuken en warm en
koud water. Echter, we hebben UW hulp heel hard nodig, want zonder geld geen onderkomen. We hebben lang
moeten rekenen, bellen, gesprekken voeren met eventuele leveranciers om tot een begroting te komen van ons
toekomstige onderkomen. Behalve wat reiskosten hebben we nog niets aangekocht of besteld. DIT HANGT
GEHEEL AF VAN JULLIE ALS AFDELINGSLID waar al langere tijd de vraag is geweest of we niet weer een eigen
onderkomen konden waarmaken. Dit KAN DUS NU gebeuren.
Hieraan zijn natuurlijk kosten verbonden, die het bestuur niet kan ophoesten en wij daarom een sponsor actie
voorstellen onder de leden, oud leden en bedrijven welke door het bestuur benaderd worden. De totale kosten van
een onderkomen van ca. 9.50 x 6.00 mtr worden geraamd op ca. € 11.000,00
Hoe denken wij dit te bereiken: Wij vragen van u als lid een bijdrage of een toezegging hiervan welke in 4 termijnen
betaald kan worden, mag natuurlijk ook in 1 termijn. De betaling hopen wij te ontvangen of de toezegging daarvan
uiterlijk op 31 october 2019. Mochten wij voldoende euro’s ontvangen en toezeggingen hebben dan kunnen we
starten. U koopt dus een stukje van het onderkomen en kunt er zelf aan meebouwen. Dus timmerraars, schilders,
elektriciens, loodgieters, zet jullie schrap want we gaan dan een beroep op jullie doen.
Uw gulle bijdrage(n) kunt u storten op VRZA Afd. Kagerland, NL17 INGB 0005 4322 96, o.v.v. “Onderkomen”
Let nu goed op anders dan bij een sponsor actie krijgt u, als het geheel niet doorgaat uw gestorte geld terug.
Het hangt dus van u als lid/leden af of wij een eigen onderkomen krijgen.

Wat gaan wij u bieden: Bijgaand onderstaand een ruwe schets met links de bestaande portiersloge, welke in
gebruik is en daarnaast de uiteindelijke lokaliteit met garderobe, waar ook nog een toilet gepland wordt en van uit
de garderobe toegang tot de clubruimte. Hierin een eigen keuken met toebehoren en bar. Het aantal zitplaatsen
kan opgevoerd worden tot ca. 45 zitplaatsen. De toegang tot de portiersloge en de eigen ruimte is separaat.
Hieronder een boven aanzicht en een front aanzicht zoals wij het zien met wat foto’s ter plekke.

Onderkomen
V2.pdf

Front onderkomen
kleur.pdf

Door op de PDF’s te klikken krijgt u een algemeen idee wat het gaat worden. Rekenend op uw aller medewerking
om weer een geweldig project te starten. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de vorderingen. Mochten er nog
vragen zijn, gewoon via onderstaand mail adres.
Ook uw manuele werk stellen wij zeer op prijs als het zover is.

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

