
  

Ron Ruijgrok PD2CO  1e Prijs Bingo Porto FT 65e  

 

Alle leden en lezers van onze nieuwsbrief 

namens het bestuur, de beste wensen en 

een gelukkig nieuw jaar toegewenst. 

 
 
 
Ja, en toen hadden we donderdag 19 dec, de laatste bijeenkomst van het jaar maar nu met de oliebollen-bingo 
avond. Wat een feest was dat en wat een drukte! Er waren lekkere oliebollen, zelf gebakken natuurlijk, 3 volle 
schalen en alles ging schoon op. Ook de poedersuiker PETER! 
 

         
  De Porto                       Onderling geneuzel                                    Lekkere Bollen                     De quizzmaster had er weer lol in 

       
Betrapt PETER, vandaar extra suiker              De stemming was opperbest.                 Alleen maar lege schalen.  
 

 
 
We zijn om 19.00u begonnen met het inrichten van de zaal en toen we een uurtje later begonnen zat het lekker 
vol in de zaal en een kwartier later waren we met een man/vrouw of 35. Super gezellig met veel leuke en mooie 
prijzen. Trouwens wat er vorige keer als een kryptische opmerking stond wat je niet fietsend kon vervoeren dat 
was een klok van een vierkante meter ha,ha. Het was weer een gezellige ouderwetse avond en de vraag of we 
de bingo niet een paar!!! Keer per jaar konden houden. Toe maar. 
Om ca 23.00u moesten we helaas opstappen na een buitengewoon geslaagde avond, jammerrrrrrrrrr. 
 

Nieuwsbrief  VRZA Afd: KAGERLAND 
PI4KGL/PA6V Nr. 88 d.d. 6 jan. 2020 

Bijeenkomsten: Iedere donderdag van de 
maand vanaf 19.30u in zaal 6 van Gebouw ’t 
ONDERDAK, op de hoek van de J.P. 
Gouverneurlaan 40/A en de Parklaan 2171 ES  
SASSENHEIM 

Terugblik Oliebollen en Bingo.  Nieuwjaarsreceptie. 
NLC Contest, Afdelingsbeker, Contesters voor de 
NLC en PACC contest gevraagd. 
Afdelings jaarvergadering. 
Verslag omgevingsvergunning. 
Radiobeurs in Rosmalen. 
 
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…… 

 



De NIEUWJAARSRECEPTIE: 
 
A.S. donderdag 9 jan is er gewoon een clubavond met nieuwjaarswensen en het mogelijk verwelkomen van 
nieuwe leden. We zullen zorgen voor een klein snackje en een kopje koffie of thee. Let wel op want op 
zondagmiddag 12 jan van 15.00 – 17.00u houden wij een echte nieuwjaarsreceptie op het bunkerterrein aan 
de Kwaaklaan 5  2341 NN  OEGSTGEEST 
Hierbij worden de afdelingsleden van harte uitgenodigd, evenals onze sponsors, medewerkers en…..de 
omliggend wonende buren, welke ondertussen een schriftelijke uitnodiging hebben gehad. Dan zijn er kleine 
hapjes, bubbels, gluhwijn en warme choco. Hou er rekening mee dat er helaas geen toilet faciliteiten zijn. 
Voor de de mensen die de handen uit de mouwen willen steken: Zaterdagochtend 11 jan. vanaf 09.30u willen 
wij de tent opzetten en deze zondag NA de receptie weer afbreken. Aanmelden z.s.m. via het bekende mail 
adres vrzakgl@gmail.com  We verwachten een goede opkomst. 
 
NLC Contest: 
 
Hiep, hiep, hoera, dankzij de vaste contesters op het clubstation, Henk PE1PYZ, Willem PA3WRB, Jan PD2DV 
en Wim PG9W waar wij een 4e plaats met 13083 punten hebben gescoord in de C sectie. Samen met de “buiten” 
medewerkers Mariette PA1ENG, Frank PH2M, Steven PD7K, Hans PA3BDG en Peter PE1NXF, welke contest 
QSO punten aan het clubstation konden geven, heeft dit alles geleid tot de EERSTE PLAATS in de 
BEKERCOMPETITIE.  Zo zie je maar, “samenwerking maakt macht” HARTELIJK DANK voor jullie inzet. 
Meteen hierop aansluitend, willen wij een oproep doen aan alle contesters om op toerbeurt eens mee te draaien 
met deze locator contest, dan kunnen we ook wat meer VHF/UHF activeren zoals 70cm, 4 en 6 mtr. Ook kunnen 
beginnende contesters ervaring opdoen in deze 3 uur durende en elke 2e dinsdag van de maand draaiende 
contest. Aarzel niet het is gezellig en er is koffie en thee. De eerstvolgende LOC contest is dinsdag 14 jan. a.s. 
 
PACC Contest: 
 
Ook de PACC contest is aanstaande, deze wordt gehouden op 8 en 9 febr en duurt 24 uur. Start is 8 febr. om 
12.00u local time. Staat u al genoteerd als contester, dan kunt u zich opgeven via https//:www.pa6v.nl of als 
u voor de eerste keer wil meedoen opgeven via steven@pa6v.nl Ook voor deze zeer leuke contest zoeken 
wij nog operators. 
De bedoeling is dat we met de call PA6V en samen met andere Nederlandse stations de rest van de wereld 
werken. Wij zijn dus het doel van vele buitenlandse stations, meestal is het een drukte van belang en ook vaak 
weer hernieuwde kennismaking met bekende stations. Behalve een vaantje voor de medewerkers (operators) 
en een mogelijke eervolle vermelding in de boeken levert het verder niks op, alleen een hoop lol en 
samenwerking. Het inschrijfgeld voor de PACC bedraagd € 5,00  DOE MEE EN BELEEF HET EENS. 
 
Afdelings jaarvergadering 2020   
 
De afdelings jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 13 febr. 2020 aanvang 20.00u  in het in de kop 
genoemde clubgebouw. Zaal open vanaf 19.30u. Wilt u het alvast in uw agenda noteren 
 
De voorlopige agenda luid als volgt: 

1) Opening door de voorzitter 
2) Mededelingen en ingekomen stukken 
3) Jaarverslag van de secretaris 
4) Verslag van de penningmeester 
5) Verslag van de kaskommissie, Peter Klink PE1NXF en Jaap Vrolijk PA8VK (aftreedbaar) 
6) Benoeming een nieuw lid en reserve lid voor de kaskommissie 
7) Begroting 2020 
8) Aftredend bestuurslid, Nick Verbeek PA0NCV 
9) Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar  Voorzitter   Wim Visch    PG9W 
Kiezen, interim benoemd  Secretaris  Pieter Pluijmaekers  PB7X 
Aftredend niet herkiesbaar  Penningmeester Nick Verbeek   PA0NCV  
Aftredend en herkiesbaar  Barcommissie  Henk Kranenburg  PE1PYZ 
Aftredend en herkiesbaar  Onderhoud  Willem van Wageningen PA3WRB 

 Aftredend en herkiesbaar  Contest   Steven Filipowicz  PD7K 
 Nieuwe     Penningmeester 

10) Pauze 
11) Activiteiten, zelf in te vullen 
12) Update bunkerterrein, gemeente Oegstgeest en vordering omgevingsvergunning. 
13) Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
14) Sluiting. 
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Kandidaten voor de functie van penningmeester worden vriendelijk verzocht zich te melden bij de secretaris. 
Heeft u vragen, op of aanmerkingen, beleidsveranderingen of wilt u graag activiteiten of avond programma’s. 
Wilt u zelf wat vertonen of heeft u suggesties, kruip achter uw toetsenbord en laat het de secretaris weten. 
Het algemene mail adres is nog steeds vrzakgl@gmail.com , zet er wel even bij voor welk bestuurslid het is 
bedoeld. Ook u kunt een steentje bijdragen voor uw afdeling.  
 
Omgevingsvergunning: 
 
Op 29 october 2019 is de omgevingsvergunning aangevraagd en medio november is de aanvraag geplaatst 
in de Oegstgeester courant. 
Echter moeten we geduld hebben, daar de gemeente onderbemand is en er al 2 keer een aantal schriftelijke 
vragen gesteld zijn die dan weer keurig beantwoord zijn. Op 12 dec. ontvingen wij een melding dat voor de 
bouwvergunning????? veel meer gegevens benodigd waren, zowel achitectonisch als landschappelijk, 
maar dat we ook voor een lichtere vergunning konden gaan, na beraad met onze juridisch adviseur dus toch 
maar gekozen voor de omgevingsvergunning. 
Op 18 dec. opnieuw een aantal vragen en een uitstel van 8 weken die ze denken nodig te hebben om tot 
een besluit te komen. Wat je al niet moet doen om 3 portocabins te plaatsen. Na 18 dec en de toen 
beantwoorde vragen hebben we niets meer vernomen en ze willen niet dat je het telefonisch afhandeld. Ook 
op mijn vraag om een kopje koffie met het team te komen drinken en de nodige vragen te beantwoorden is 
(nog) niet gereageerd door team manager Abdel el Messaoudi. 
Natuurlijk hopen wij op de afdelings ledenvergadering met meer nieuws te komen.  
 
Radiobeurs in Rosmalen: 
 
Op 21 maart wordt de Radiobeurs in Rosmalen gehouden en hebben wij een stand besteld om daar weer 
wat spullen te verkopen, we hebben veel, heel veel, coax kabel in veel typen en stukken, spullen buiten 
gebruik, filters enz.enz. 
Heeft u nog bruikbaar spul of zo wat u kwijt wilt en dat aan de club wilt schenken, goed spul gebruiken 
we zelf, dan hoeven we het niet te kopen. 
Wij nemen het graag van u over en gebruiken het dan voor de verdere ontwikkeling van het hopelijk eigen 
onderkomen. 
 
Beste leden dit was een lange nieuwsbrief maar er zijn ook veel dingen gaande. Alvast een nieuwtje: 
Kagerland is het afgelopen jaar gedaald in leden met 1 man netto. 
Een paar leden krijgen helaas geen nieuwsbrief meer de volgende maand, maar voor andere leden is dit 
de eerste.  
Iedereen in het zicht en buiten het zicht die zich het afgelopen verenigingsjaar hebben ingespannen, 
nogmaals: 
 

HEEL, HEEL HARTELIJK BEDANKT, ALLES WAS DE MOEITE WAARD. 
 
 
 
 

Wim Visch PG9W 

Voorz. VRZA Afd. KAGERLAND 

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