
   

               Tafeltjes verkoop op 20 febr j.l. 

 
Hallo beste lezers en nieuwe leden van harte welkom. 
 
Jaarvergadering afd. KAGERLAND 
 
Op donderdag 13 febr was het dan weer zover en hebben wij de 41e jaarvergadering gehouden in gebouw ’t 
Onderdak in Sassenheim. Gelukkig zat de zaal lekker vol en hebben we een fijne vergadering gehad. Alle 
verslagen zijn doorgenomen en goedgekeurd. We hebben afscheid genomen van onze penningmeester die met 
stevige hand de financieen op orde heeft gehouden. Als dank natuurlijk een vetleren medaille in de vorm van 
een fles wisky voor alle bewezen diensten. Namens de afdeling nogmaals onze hartelijke dank NICK. 
 
De bestuursverkiezing was een afhamertje en het bestuur voor de komende ja(a)r(en) is als volgt: 
Voorzitter/penningmeester : Wim Visch                      PG9W 
Secretaris   : Pieter Pluijmaekers        PB7X 
Barcommissie   : Henk Kranenburg           PE1PYZ 
Onderhoud   : Willem van Wageningen PA3WRB 
Contest   : Steven Filipowicz        PD7K         
Na de bestuursverkiezing was er een aangename pauze, waarin al wat rondvragen gesteld werden, maar die 
werden pas beantwoord op het laatste agendapunt voor de sluiting. 
Hierna kwam het slechte nieuws aan de beurt over het niet doorgaan van de plaatsing van de portocabins en 
de vele bezwaren van de gemeente. Ondanks de vraag van enkele leden om toch proberen door te zetten met 
prvessionele (advocaten) hulp en raadpleging hiervan, zal het bestuur hierover een standpunt innemen op de 
volgende BV op 25 maart 2020. 
De rondvraag leverde de nodige avondbestedingen op, welke we in de volgende nieuwsbrief zullen publiceren, 
echter een hilarisch kunstje uit de oude doos kunnen we nu al verklappen: We werken aan een radio opdrachten 
rit welke we in het verre verleden ook gehad hebben. Volgende maand hier meer over. 
 

       
Het bestuur in oude samenstelling.                      Blik in de zaal.                              Zou dit wel goed gaan?                       Afscheid van Nick (als PM) 

 

                                                    
Nieuwsbrief  VRZA Afd: KAGERLAND                    
PI4KGL/PA6V Nr. 90  d.d. 10 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 

Terugblik: Jaarvergadering Kagerland 
Iedere laatste donderdag v.d maand via                                               
( watford31@gmail.com ) 
Vrijwilligers gezocht. 
Arduino 21 mrt. 
Bossche radiomarkt Rosmalen 
WPX Contest.  
Radio puzzelrit, doet u ook mee? 
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…… 

 

mailto:watford31@gmail.com


Wij zoeken dringend een PENNINGMEESTER voor de afdeling KAGERLAND, want ik doe het nu als een 
tijdelijke bijbaan. Wim 
 
 
Tafeltjes verkoop 
 

  
 
 
Vrijwilliger(s) gezocht 
 
Ook in de vorige nieuwsbrief hebben wij deze oproep geplaatst: 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. Dit is overigens een eenmalige klus. 
 
Arduino: 
 
Van Leo van Leeuwen ontvingen wij de volgende mededeling: 
Beste bestuursleden, 
 
Even een kleine toelichting. 
Wij de Volksuniversiteit Leiderdorp doen mee met de WorldArduinoDay welk gehouden wordt op 21 maart. 
Nu leek het ons leuk "uiteraard dat er vele mensen erop af komen" dat er een afvaardiging van de club een 
tafeltje zou bemannen om de zendamateurhobby te promoten, ik denk dan aan 2 of 3 enthousiaste 
zendamateurs en foldermateriaal en mogelijk wat demo materiaal liefst natuurlijk met wat Arduino 

sturing . We horen van onze bezoekers van onze ArduinoCafé, dat er veel slapende zendamateurs bij 
zijn. 
Gewoon omdat wij de ruimte hebben en het ons gewoon leuk lijkt om te doen. Meer info via Leo. 
 
Leo van Leeuwen 
Leo.Leeuwen@me.com 

 

Bossche radiomarkt Rosmalen 

 

Op 21 maart a.s. zal er weer de Bossche radiomarkt gehouden worden. Een aantal vertegenwoordigers van 
de afdeling Kagerland zal daar, als alles doorgaat i.v.m. het CORONA virus, akte de préséance geven en wij 
zullen te vinden zijn op de begane grond op stand A61. Uw bezoek wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld. 

 

WPX Contest  

In het weekend van 28 en 29 maart vind weer de WPX (Worked all Prefixen) plaats. Deze contest duurt 48 
uur, de meeste operators hebben als een mailtje ontvangen, maar omdat er gelukkig toch nieuwe mensen 
bijkomen kunnen deze zich melden via vrzakgl@gmail.com o.v.v. WPX  Zoals gewoonlijk zijn hier kosten aan 
verbonden i.v.m. ontbijt en lunch, koffie en thee. Wij vragen hiervoor aan iedere deelnemer € 10,00                  

Mochten we besluiten om de contest af te blazen i.v.m. de nu bestaande omstandigheden, dan laten wij dit de 
aangemelde deelnemers op tijd weten. 

   

 

Op de bovenstaande kopfoto en de hiernaast staande ziet u wat beelden van de gezellige 
tafeltjes verkoop. Voor deze verkoop hoeft u geen huur te betalen voor de tafel maar het 
is leuk om wat overtollige spullen te verkopen. Omdat de organisator Maarten Rueb 
PA3ATV er even tussenuit was is de gang er een beetje uitgegaan, maar Maarten is er weer 
en de bedoeling is dat dit elke laatste donderdag van de maand weer gaat plaatsvinden. 
AANMELDEN VIA watford31@gmail.com en het komt voor elkaar. 
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Radio puzzelrit doet u mee? 

Ja zoals reeds kort vermeld in de jaarvergadering is dit een leuke gebeurtenis welke wij in de 90er jaren van 
de vorige eeuw heel vaak tot groot plezier van de deelnemers hebben georganiseerd. Met wisselbeker en al. 

Meer laat ik er nog niet over los, maar je kunt er een familie uitje van maken.  

 

 

 
Wim Visch PG9W 
Voorzitter VRZA Afd. Kagerland 
Tot ziens  
 

 
 


