Nieuwsbrief VRZA Afd: KAGERLAND PI4KGL
Nr. 86 d.d. 5 nov 2019
Met deze maand:

ONS NIEUWE CLUBGEBOUW???????

Verder: Lezing FT8, Oliebollen en BINGO en een speciale Nieuwjaars receptie.

Heeft u nieuws stuur het aan de redactie : vrzakgl@gmail.com
Hier staat nu de container

postadres is : VRZA Afd. Kagerland, Kwaaklaan 5
Alleen voor post wat door de brievenbus kan……

Ons
2341 NN OEGSTGEEST.

Hallo allemaal en hier is alweer de 86e nieuwsbrief.
De afgelopen maand is er hard gewerkt op het bunkerterrein, waar het nog steeds de bedoeling is om naast de
portiersloge ONS NIEUWE CLUBGEBOUW ?? te gaan plaatsen op luttele meters afstand van de shack.
Wij hebben ons echter, in ons enthousiasme, een beetje verkeken op de procedures en kregen veel vragen uit de
omgeving en van leden van de afdeling. Verder hebben enkele bestuursleden nog eens een tochtje door het land
gemaakt en nieuwe ontdekkingen gedaan betreft alternatieve onderkomens. Dit heeft geresulteerd in 3 geschakelde
woonunits welke zeer geschikt zijn voor wat wij zoeken. Dit gaat veel minder werk opleveren en de kosten blijven
nog steeds rond de € 11.000,00
Van de eigenaar van het perceel zullen we binnenkort een schriftelijke goedkeuring ontvangen voor de plaatsing

van de units en: NIET ONVERDIENSTELIJK HEBBEN WE EEN OMGEVINGSVERGUNNING

AANGEVRAAGD VOOR PERCEEL C- 7646 ONDER NR. 4737425. De verwachte doorlooptijd bij de
gemeente is helaas 6 tot 8 weken dus afwachten.
Het zou dus heel fijn zijn als we met jullie sponsorhulp en later met extra handen voor nog afbouw werkzaamheden,
ons eigen onderkomen met bijbehorende shack in gebruik zouden kunnen nemen. Ook hebben we een potentiele
SPONSOR gevonden die een mogelijke flinke duit in het zakje wil doen.
Onze sluitingsdatum voor de sponsoring was 31 oktober, maar deze is nu verlengt naar 31 januari 2020. Er zijn al
veel donaties ontvangen, maar we zijn nog niet klaar. We weten zeker, dat wij als leden van de VRZA Afd.
KAGERLAND dit kunnen doen. Ook danken wij nogmaals alle certificaathouders die, de 5 jaar geleden certificaten
hebben aangeschaft, nu hebben gedoneerd voor dit mooie project. Maar……we zijn er nog niet en u weet dat u: 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. Op de jaarvergadering van
Kagerland op 13 febr. 2020, willen wij dan samen met de aanwezigen de beslissing nemen gaan we DOOR of
niet .
Uiteraard zijn wij dan op de hoogte van de vergunningen en de financieen, maar weten wij dat eerder dan staat dat
in een van de volgende nieuwsbrieven. Kunnen wij op uw aller steun rekenen?

De AGENDA:
24 Nov. van 11.00 – 14.00 u. local time VRZA QSO party vanuit de bunkershack, kom kijken en doe mee.
Bijgaand de spelregels van de QSO party 2019.
21 of 28 Nov: Lezing met demonstratie over FT8, door Frank de Wilde PH2M (onder voorbehoud van nader bericht)
19 Dec: BINGO avond met de familie, Opa en Oma, enz.en natuurlijk met wat lekkers bij de koffie. Jawel echt waar
met mooie prijzen en weer een lang gemist samenzijn. In de dec. nieuwsbrief leest u hier meer over.
9 Jan. 2020. Vanaf 17.00u - ……..
Dit is nog niet helemaal zeker, maar wordt zeker uniek.
We gaan een “Buiten” nieuwjaarsreceptie organiseren op het bunkerterrein in de tent, met……oliebollen uit eigen
bakkerij, uiteraard bubbels en een bescheiden bar.
Hierbij willen we omwonende buren uitnodigen, op tijd natuurlijk, om eens kennis met ze te maken en te vertellen dat
wij van plan zijn hun “nieuwe” buren te worden als club van zend en luisteramateurs, die ook nog noodcommunicatie
doen in geval van calamiteiten.
PS Voor het opbouwen en afbreken van de tent(en) hebben wij absoluut vrijwilligers nodig.

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

