
   

Nieuwjaarsreceptie in de tent met bitterballen en nuggets        

 
Hallo beste lezers en nieuwe leden van harte welkom. 
 
Nieuwjaarsreceptie(s) 
 
Wat een maand hebben wij ondertussen weer achter de rug, TWEE nieuwjaarsreceptie’s te gek gewoon. De 
eerste hadden wij op de eerste clubavond van het nieuwe jaar op 9 jan. en de tweede  op zondag 12 jan in een 
tent op het bunkerterrein. 
We hadden het idee geopperd om de omringende buren uit te nodigen om onze plannen uit te leggen en wat 
we verder in de toekomst in ons mogelijk nieuwe onderkomen van plan waren.  
Dat het zo druk zou worden met leden, sponsors, collega’s van PI4DHG Haaglanden en omwonenden hadden 
we niet verwacht. Er zijn helemaal geen foto’s gemaakt, behalve van de nuggets en bitterballen. Al met al hebben 
wij tussen de 50 en 60 man/vrouw geteld en in ieder geval weer leuke verbindingen gemaakt, mondeling dan. 
Iedereen die een steentje heeft bijgedragen tot het succes van de “buiten receptie” hartelijk bedankt, ook de 
weergoden. 
 
QSL Kaarten  
 
Het inleveren en ophalen van de QSL kaarten gaat als volgt: Als geregistreerd lid van de Afd. Kagerland kunt u 
de QSL kaarten iedere donderdag inleveren op de club. De QSL kaarten welke voor de leden bestemd zijn, 
worden eens per maand in de QSL bak gezet en is het de bedoeling dat u die ook regelmatig leegt bij uw bezoek 
aan de afdeling. Staan de kaarten er langer als 3 maanden, dan krijgt u een mailtje van ons (Henk Kranenburg 
PE1PYZ) Zijn ze dan na een maand nog niet opgehaald, dan gaan we er vanuit dat u ze niet meer wilt wegens 
E QSL ? of zo, dan sturen wij ze terug naar het QSL buro met de vermelding “ongewenst” 
Bent u lid van de VRZA en geen lid van Kagerland en wilt u via de afdeling toch de kaarten ontvangen, dat kan 
natuurlijk. Geef dit door aan het QSL buro en stuur een mailtje aan vrzakgl@gmail.com met de vermelding QSL 
kaarten ontvangen via de afdeling Kagerland, uiteraard met uw naam en call.  
 
 
Tafeltjes verkoop 
 
Op donderdag 20 febr. zal onder leiding van Maarten Rueb PA3ATV weer de maandelijkse (gratis) tafeltjes 
verkoop plaats vinden. Erg leuk en lekker kleinschalig zodat er een goed overzicht is. 
Op dit moment zijn er nog 2 tafeltjes beschikbaar, dus doe er uw voordeel mee. De reservering kunt u direct bij 
Maarten doen, even een mailtje aan: watford31@gmail.com en het komt voor elkaar. 
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Vrijwilliger(s) gezocht 
 
We zijn naarstig op zoek naar een timmerman en tegelzetter of handige klusser(s), die ons uit de brand kunnen 
helpen bij het repareren van een lek hoekje op het dak en vernieuwen van het plafond ca 1 m/2 in het toilet van 
het kleine onderkomen bij de bunker in Oegstgeest. Eveneens moet het toilet vervangen en de ruimte opnieuw 
betegeld worden. Wie o wie durft het aan om ons te assisteren. Tijd van de werkzaamden in onderling overleg 
zelf te bepalen. Materiaal kan voor gezorgd worden. Koek en zopie inbegrepen. 
 
PACC Contest: 
 
Ook de PACC contest aanstaand weekend gaat weer van start en duurt 24 uur. Start is 8 febr. om 13.00u local 
time. We gaan de volle 24 uur meedoen en er hebben zich 9 deelnemers aangemeld en dat is goed nieuws. 
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 is € 5,00  Aanmelders alvast hartelijk dank. 
 
Oep’s foutje, bedankt 
 
In de vorige nieuwsbrief bedankten wij de deelnemers aan de NLC contest, die lid zijn van de afdelig voor het 
geven van de bekerpunten welke ons een eerste plaats hebben opgeleverd en dus de beker. Echter hebben wij 
door een slip of the fingers vergeten Henk Smit PE1KFC te bedanken, ook hij doneerde zijn punten. Henk 
super en hierbij BEDANKT.  
 
Afdelings jaarvergadering 2020   
 
De afdelings jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 13 febr. 2020 aanvang 20.00u a.s. in het in de 
kop genoemde clubgebouw. Zaal open vanaf 19.30u. Wilt u het alvast in uw agenda noteren. 
De agenda zal op een apart blad onderaan deze nieuwsbrief staan, zodat u deze apart kunt afdrukken om mee 
te nemen. 
Wij zoeken nog steeds een PENNINGMEESTER voor de afdeling KAGERLAND. 
 
Omgevingsvergunning: 
 

       
 
Om kort te gaan de Gemeente heeft ons geadviseerd om het verzoek in te trekken op dinsdag 4 febr, 
daar het bestemmingsplan het niet toestond dat er veranderingen op het terrein plaatsvonden. Om hoge 
kosten te besparen heeft het bestuur op 5 febr 2020 unaniem besloten het plan in te trekken. De 
Gemeente heeft dit ondertussen schriftelijk bevestigd. 
 
Daar we beloofd hebben dat onze sponsors die ons na 29 oct 2019 financieel gesteund hebben 
zouden terugbetalen, houden wij ons daaraan. 
Deze betalingen worden reeds klaargezet door onze scheidende penningmeester en worden dit 
weekend uitgevoerd. 
Wij danken alle sponsors heel hartelijk.  
 

Wim Visch PG9W 
Voorzitter VRZA Afd. Kagerland 
Tot ziens op de jaarvergadering 
 
 

En toen klapte het 
helemaal uit elkaar. 

Op 29 october 2019 is door ons een omgevingsvergunning aangevraagd bij de 
Gemeente Oegstgeest om op het bunkerterrein met toestemming van de eigenaar 3 
portocabins te plaatsen zijnde ons eventuele nieuwe onderkomen dicht bij de 
zendmast. Makkelijk en alles dicht bij de hand. Na heel veel vragen, heel veel mail 
en uitstel van ons aan de gemeente om alle door ons beantwoorde vragen te kunnen 
beoordelen, kregen wij opnieuw op 27 jan j.l. een mail met vragen die wij niet zomaar 
konden beantwoorden. Ook al meteen een parkeerverbod, ook op het terrein, hoeveel 
mensen komen er en hoelang blijven ze. Ik kan een blad vol schrijven maar doe het 
niet. Ik zal de correspondentie meenemen naar de jaarvergadering. 



 

 
 
 De agenda luid als volgt: 
 
Ontvangst met een kopje koffie/thee 
 

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 
 Verkiezing 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. 

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, laat het ons weten. 
 
                                                                               


