
   

Prettige kerstdagen en een 
voorspoedig 2020 VRZA KAGERLAND 

Hallo allemaal en hier is alweer de 87e nieuwsbrief. 

Eerst een terugblik op de afgelopen verenigingsavond van 28 nov. Wat was er gepland: Lezing FT 8, was 
het druk, JA, hebben diegenen die er niet bij waren wat gemist JA.  
Frank PH2M die de lezing heeft gegeven, maar het zelf een demonstratie noemde, kreeg na afloop een 
flink en verdiend applaus van de vele aanwezigen. Ook mochten we vanavond twee tevreden gasten 
ontvangen welke een verre reis hadden ondernomen uit het Haagse. Fijn dat we jullie mochten 
verwelkomen mannen. 
 

          
Een blik in de zaal en Henk voorop           Ronald en Tudor  tnx                  Jan, Willem en Frank himself                 Oude “wijze” mannen? 
 

 

En hier is ‘ie dan, de SWR power meter het zelfbouwproject gepresenteerd door Henk PE1KFC. 
 

De door u bestelde bouwpaketten kunt u tegen betaling van € 50,00 (geen pin aanwezig) afhalen op 19 
dec voor of na de bingo bij Henk. 

 
 

En ja daar was de slagroomtaart weer ter ere van de verjaardag van onze 
VRZA. Op zondag 24 nov hebben wij dit weer uitbundig gevierd vanuit onze 
SHACK in OEGSTGEEST en veel verbindingen op 80 en 2 gemaakt. En er was 
een lekkere taart  bij de koffie en na afloop … Heel gezellig en heeft u het 
gemist… volgend jaar weer een nieuwe kans, op 8 en 9 febr 2020 de PACC 
contest. 

 

AGENDA: 19 dec OLIEBOLLEN @ BINGO 

 BINGO avond met de familie, Opa en Oma, enz. En…natuurlijk lekkere 
oliebollen eten. Een koekje bij de koffie. We gaan er weer ouderwets 
tegenaan met mooie prijzen en weer na een lang gemist samenzijn. De 
oliebollen worden in de loop van de dag gebakken en met het bekende 
ouderwetse eigen recept zullen ze weer smelten op jullie tong. 
Voor de BINGO zijn de dames, Ria en Els, er weer in geslaagd om mooie 
prijzen te kopen en dus KOM NAAR DE BINGO.  
ALS HOOFDPRIJS HEBBEN WIJ EEN ECHTE DUAL BAND PORTOFOON 
YAESU FT 65E VOOR DE WINNAAR VAN EEN LAATSTE EXTRA RONDE  
 
Deze avond is alweer de laatste clubavond van het jaar en zoals gewoonlijk 
hopen we weer op een grote opkomst, gezelligheid kent geen tijd en hoeven 
we de zaal niet voor 22.00u te verlaten. 
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 Met deze maand:  DE OLIEBOLLEN BINGO   

Verder: De SWR Powermeter. Nieuwjaarsreceptie. De afd. Jaarvergadering 

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…… 

 

 

                      



26 Dec.  Geen clubavond 
02 Jan.   Geen clubavond 
 
12 Jan 2020: Let op dit is op een zondag. Van 15.00 tot 17.00u gaan wij, een nieuwjaars receptie houden 
op het bunkerterrein aan de kwaaklaan 5 in OEGSTGEEST. (als het weer het toelaat) 
Wij zullen hierbij gebruik maken van een hopelijk verwarmde tent met warme chocomel, gluhwijn en een 
kleine bar. 
Ook zullen wij de omliggende buren middels een flyer uitnodigen om kennis met ons te maken zodat ze 
zien met wie ze in de toekomst te maken hebben. 
 
PS Voor het opbouwen en afbreken van de tent(en) hebben wij absoluut vrijwilligers nodig, MELD U ZICH 
A.U.B. AAN  (vele handen maken licht werk) 
 

8 en 9 Febr. PACC contest, Nederland tegen de rest van de Wereld, meld u zich nu al aan als u al 
eerder met PA6V heeft meegedaan op https//:www.pa6v.nl of via Steven@pa6v.nl 
 
13 Febr. Jaarvergadering Afd. KAGERLAND. 
De jaarvergadering van de afdeling begint stipt om 20.00u en in een speciale bijlage zult u de agenda nog 
toegestuurd krijgen. Komt u allen. 
 
Tot slot: Via deze laatste laatste nieuwsbrief van 2019 wil het bestuur van de VRZA afdeling 
KAGERLAND u allen hele fijne kerstdagen en vooral een gelukkig en voorspoedig 2020 toewensen, 
met veel mooie verbindingen in 2020. 
 

 
 
 
 
Wim Visch PG9W 

Voorz. VRZA Afd. KAGERLAND 

PS. Let op ons email adres is vrzakgl@gmail.com   
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