Nieuwsbrief VRZA Afd: KAGERLAND
PI4KGL/PA6V Nr. 94 d.d. 8 juni 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:
Deze maand helaas GEEN bijeenkomsten
Bijeenkomsten in ‘t Onderdak
Zaterdag ronde
WAP Contest
Eindelijk nieuwe rioolbuizen en een werkend toilet?
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 top van de zendmast, op het platform (bovenste) staat op
105 Mtr hoogte een PROCOM rondstraler 70/2

Hallo beste lezers en nieuwe leden van harte welkom.
Hier al weer de 94e nieuwsbrief van de afdeling KAGERLAND en we kunnen weer nieuwe leden verwelkomen, deze
hebben ondertussen een welkomsbrief ontvangen. Het bekende “bakkie leut” zal jullie per eerste kennismaking namens
het afdelingsbestuur worden aangeboden.

Toch weer bijeenkomsten
Vorige week woensdag heeft u allemaal een extra bulletin ontvangen over de (her) opening van ’t Onderdak is Sassenheim,
met veel restricties en onbekendheden.
Het bestuur is meteen daarop in beraad geweest en heeft een mail wisseling gehad met het bestuur van ’t Onderdak. Dit
heeft ondertussen geresulteerd in een herziene mening.
We zijn weer welkom, echter met in acht neming van de volgende maatregelen.
1) U moet gebruik maken van de desinfecterende gel op de zuil bij de ingang van het gebouw.
2) Wettelijk dient u 1.5 mtr afstand te houden.
3) Bij gebruik van toilet goed uw handen wassen met de aanwezige zeep.
4) In “onze zaal 6” moeten we zelf voor voldoende hygiene zorgen en ook voldoende afstand bewaren.
5) Het bestuur van de SEBO (verhuurder van het gebouw) zal toezien op de regels, maar niet handhaven. Echter
gekonstateerde overtredingen worden doorgegeven aan de bevoegde instanties.
Uiteraard moeten er ook externe dingen geregeld worden en kunnen we met maximaal 12 personen in de zaal terecht,
dit zal wel even vreemd zijn maar wel mee te leven, ook zal de “tafeltjes avond” tot nader order opgeschort worden.
De bezoekers die op de clubavond willen komen, moeten zich UITERLIJK dinsdag’s voor de clubavond hebben
opgegeven en wie het eerst komt die het eerst maalt. U krijgt dan voor de donderdag bericht of u kunt komen met
een volgnummer. t/m nr 12 bent u van harte welkom. Is uw nummer hoger als 12 dan schuift u door naar de
volgende donderdag. Mocht u niet kunnen komen op de eerst volgende donderdag, laat het dan even weten zodat een
ander in uw plaats kan komen. We gaan te werk op volgorde van binnenkomst op vrzakgl@gmail.com. Het zal wel even
wennen zijn, maar zo is het en niet anders. Het aantal aanwezige personen moet doorgegeven worden aan de SEBO.
Vanaf 2 juli mag er ook weer bar gedraaid worden, dus dat is als vanouds, lekker he. We moeten nog even uit figulieren
hoe we dat gaan aanpakken, maar daar komen we wel uit.
ONZE EERSTE BIJEENKOMST PLANNEN WE NU OP 2 JULI A.S. Eventuele nadere berichten volgen op tijd als nodig.

De zaterdag ronde
Op 13 juni, hebben wij weer de de KGL ronde, welke om 10.00u local time start op 145.450MHz. Tot op heden is deze
ronde goed bevallen en hoefden we niet stil te zitten.
Wij zenden uit vanaf de toren in OEGSTGEEST met een rondstraal antenne op 105 mtr ASL en ca 35 watt en trekken veel
belangstelling. De antenne wordt aangestuurd met ca. 100 mtr CELL Flex 7/8”
We hopen u dus weer te treffen voor een korte babbel en weer wat wetenswaardigheden uit te wisselen. Ook hebben wij
een bezoeker gehad, helemaal uit Hong Kong, Simon VR2UKQ, hij vond het zo spannend dat hij pas om 13.30u vertrok.
Echter in de nabije toekomst willen wij naar een avond uitzending toe, mogelijk op de maandagavond, laten jullie zelf eens
weten hoe je er over denkt, doe dit op het bekende mail adres vrzakgl@gmail.com
Graag tot zaterdag a.s.

De WAP contest
Deze contest wordt gehouden op 13 juni en het is de bedoeling om alle provincies te werken. Afhankelijk van het aantal
operators, minimaal 2 zullen wij in de A sectie mee doen, all mode multi opr. We kunnen max met 4 ops per tijdseenheid
meedoen , max 2 per shack. We hebben 2 shack’s dus zitten we niet in elkaars vaarwater.
De tijd is van 16.00 tot 22.00u local time ( 14.00 – 20.00 UTC )
Meedoen………………………………………..geef u z.s.m. op via vrzakgl@gmail.com

Er hebben zich 4 mensen aangemeld, maar schroom niet om je ook eens op te geven of mee te doen bij
een oer Hollandse gezellige contest. Als organisatie zouden wij dat erg leuk vinden. Het lijkt erop dat de
corona roet in het eten gooit, maar in de shack houden we ons, nu de regels wat versoepelen aan de
regels en is hygiëne primair. Laat ons eens uw reactie weten.
Wel of geen toilet
Tja beste mensen, afhankelijk van het weer de komende week gaat het er om spannen of onze bestelde mini graver komt
om de oude rioolpijp weg te halen (er zit een complete boomstam in gegroeid) en een gleuf te maken zodat we er een
nieuwe buis in kunnen leggen, de planning is ook a.s. zaterdag, dus dat zal veel activiteit geven op het terrein bij de shack.
Mogelijk 3 items dus die dag, echt hoor dit is toeval. Buis toilet, KGL ronde en WAP contest.

De volgende nieuwsbrief komt begin juli
Wim Visch PG9W
Voorzitter VRZA Afd. Kagerland
Tot spoedig ziens .

