KAGERLAND

Bulletin VRZA Afd:
PI4KGL/PA6V
d.d. 25 APRIL 2020

Bijeenkomsten: Normaliter 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
Redactioneel:

Opzetten van een PI4KGL Ronde
Deze maand April GEEN bijeenkomsten.
Maand Mei tot nader order GEEN bijeenkomsten.

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……

Hallo beste lezers en jawel, nieuwe leden van harte welkom.

Om toch weer eens kontakt met elkaar te hebben, per slot van rekening zijn we zend en luister amateurs toch,
Hebben we het volgende voor u allen uitgedacht:
Heel simpel en zeker heel makkelijk, het opnieuw starten van een PI4KGL ronde, net zoals wij op de
maandagavond op 145.250MHz ruim 500 x gedaan hebben tussen 1992 en 2002 vanuit Warmond.
De bedoeling is dat wij a.s. zaterdag 2 mei starten om van 10.00 tot 11.00 u, ongeveer natuurlijk, een
Kagerland ronde te houden en deze dan elke zaterdag te houden. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om
zich in te melden en de luisteramateurs nodigen wij graag uit om vanuit de bunkershack het zelf mee te maken
en verbindingen te maken met de clubcall.
De frequentie die we gaan gebruiken is 145.450 MHz en mocht deze in gebruik zijn gaan we 25 up. Luister
dus van te voren even waar we zitten.
Uiteraard en niet onbelangrijk kunnen we in wisseldienst operators gebruiken, dus ook de luiteramateurs.
Om alles in goede banen te leiden willen we een schema maken voor de komende maanden en misschien wel
permanent.
Max zullen we met 2 personen de shack bemensen zolang de Corona restricties gelden.
Wij nodigen u dan ook gaarne uit om u op te geven als operator voor een uurtje op de zaterdag, hetzij als vaste
crew of gast operator. Het is dus GEEN contest, maar gewoon een gezellig onder onsje.
Wie o wie pakt eens lekker door en meld zich aan op vrzakgl@gmail.com thuis zitten niksen is ook geen optie
toch?
Ook voor andere vragen kunt u terecht op bovenstaand email adres.
Mogen we zeggen tot spoedig op de band en wat zijn we blij op de eerste zaterdag van Mei
Wim Visch PG9W
Voorzitter VRZA Afd. Kagerland

