MEMO 1
VRZA Afd: KAGERLAND PI4KGL
Nr. 86/A d.d. 21 nov 2019
Lezing FT8, Oliebollen en BINGO en een speciale Nieuwjaars receptie.

Heeft u nieuws stuur het aan de redactie : vrzakgl@gmail.com Ons postadres
is : VRZA Afd. Kagerland, Kwaaklaan 5
post wat door de brievenbus kan……

2341 NN OEGSTGEEST. Alleen voor

Deze is echt hoor!
Hallo allemaal en hier is alweer een MEMO behorend bij de eerdere nieuwsbrief met wat wijzigingen.
Eerstens een korte mededeling over de bouwplannen, zoals eerder vermeld is de omgevingsvergunning
aangevraagd, maar zijn we nog steeds bezig met definitieve plannen van wat het uiteindelijk gaat worden, jullie
beslissing speelt daar een rol in, op 13 febr. 2020 op onze jaarvergadering van de afdeling KAGERLAND. Noteer
alvast in uw agenda.

De AGENDA:
24 Nov. A.s. zondag dus, 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 zijn meegestuurd met nieuwsbrief 86.
Of meld u even aan,
Het is geen contest, maar een gezellig praatje met andere stations i.v.m. de 68e verjaardag van de VRZA.
28 Nov: Lezing met demonstratie over FT8, door Frank de Wilde PH2M. Deze gaat dus door volgende week.
19 Dec: BINGO en OLIEBOLLEN 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. Deze gaat dus ook door. En we
hebben deze keer een werkelijk prachtige HOOFDPRIJS en dat is een :

Yaesu FT-65E 2m/70cm Dual Band FM Handheld. Li-Ion battery pack, Rapid charger, AC charger,
Antenna, Belt clip
The FT-65E has a large newly designed LED display white background which is vibrant and visible, even under
the most difficult conditions. The front panel also features programmable buttons for quick recall 4 users. VOX
is available with the optional headset SSM-512B.
The FT-65E comes with a lithium 1950mAh Li-ion battery that is capable of over 9 hours of operation. An
optional 2500mAh lithium-ion battery provides more than 11.5 hours of operating time. The FT-65E also comes
with
a
2.5-hour
rapid
charger
to
get
you
back
on
the
air
quickly!
In the box with the YAESU FT-65E is an antenna, 7.4 V 1950 mAh Li-ion (SBR-25LI), a fast charger (SBH-22),
AC adaptor (SAD-20B), Belt Clip (SHB -18), instructions for use and warranty card.
12 Jan. 2020. Let dus op, dus op ZONDAG, NIET op 9 jan zoals vermeld in de nieuwsbrief 86 Van 15.00 –
17.00 u, gaan we een
“Buiten” nieuwjaarsreceptie organiseren op het bunkerterrein in de tent, met warme chocomel, gluhwijn 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
kan doen in geval van calamiteiten.
PS Voor het opbouwen en afbreken van de tent(en) hebben wij absoluut vrijwilligers nodig, laat het niet op
2 man aankomen!!!! Meld u aan via het genoemde email adres..

Clubavonden: We hebben GEEN clubavond op 5 dec – 26 dec en 2 jan 2020
Wim Visch PG9W
Voorz. VRZA Afd. KAGERLAND
PS. Let op ons nieuwe email adres is vanaf heden vrzakgl@gmail.com

