
   

    Een foto rariteit uit de (hele) oude doos.  
 
 

Bossche radiomarkt Rosmalen gaat niet door. 
 
 

Beste leden van de afdeling KAGERLAND. 
 
Gisteravond laat ontvingen wij van de stichting “BRAC” het volgende bericht dat voor zichzelf spreekt: 
 

 
45ste Landelijke Radio Vlooienmarkt 2020 

 
Beste standhouder, 
 
Helaas zien wij ons genoodzaakt de 45ste Landelijke Radio Vlooienmarkt op 21 Maart niet door te 
laten gaan. 
 
Het verloop van de uitbraak van het Corona virus neemt zulke vormen aan dat extra preventieve 
maatregelen geen voldoende zekerheid meer bieden voor u, onze medewerkers en bezoekers. 
 
Het verschuiven van de markt naar een later tijdstip bleek ook niet mogelijk zonder andere 
evenementen voor de voeten te lopen. 
 
Er blijft ons daarom alleen de weg van het annuleren van de 45ste Landelijke Radio Vlooienmarkt 
over. 
Wij hopen op uw begrip voor deze keuze. 
 
De komende week zullen wij de gemaakte reserveringen aan u retourneren. 
 
Met vriendelijke groeten, Stichting BRAC 
 
Rens Schoones PA3FGA, voorzitter secretaris 
 
 

                                                     

EXTRA BULLETIN 

VRZA Afd: KAGERLAND    PI4KGL/PA6V  
d.d. 12 Maart 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 

Bossche radiomarkt Rosmalen gaat niet door. 
Club bijeenkomsten opgeschort.  
WPX Contest afgelast. 
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…… 

 



 

Club bijeenkomsten opgeschort. 

 

Na lang beraad heeft het bestuur van de afdeling KAGERLAND hedenmorgen besloten de club 
bijeenkomsten in het Onderdak, met directe ingang (dus vanavond al) op te schorten tot nadere 
berichtgeving, maar in ieder geval voor de rest van deze maand. Dit is zuiver en alleen bedoeld als 
voorzorg maatregel. 

 

WPX Contest afgelast. 
 
Hetzelfde geld voor de WPX contest op 28 en 29 maart, waar in een korte periode toch wel veel 
personen in een relatief kleine ruimte komen. Op een later tijdstip als de zaken weer genormaliseerd 
zijn zullen wij het contest programma weer oppakken. 
 
 
Een vriendelijk verzoek: 
Daar het zo kort dag is willen wij graag weten of dit extra bulletin door u ontvangen is, zodat niemand 
vanavond voor een gesloten deur staat. Gaarne reply op vrzakgl@gmail.com 
 
 

 
Wim Visch PG9W 
Voorzitter VRZA Afd. Kagerland 
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