
                                                                    

               

 

  De klusploeg aan de koffie na harde arbeid in de hete zon 

 
Hallo beste lezers en nieuwe leden van harte welkom. 
 
Hier al weer de 95e nieuwsbrief van de afdeling KAGERLAND en we kunnen weer  nieuwe leden verwelkomen, deze 
hebben ondertussen een welkomsbrief ontvangen en kon Het Bekende “bakkie leut” namens het afdelingsbestuur 
worden aangeboden op de eerste na covid 19 bijeenkomst op donderdag 2 juli. 
 

 
Toch weer bijeenkomsten  
 
Na een periode van bijna 4 maanden konden we afgelopen donderdag 2 juli weer terecht, welliswaar met van te voren 
aanmelden, maar het was weer zover. We konden de aangemelde leden van harte welkom heten en de “Nieuwe leden” 
die daar bij waren van harte welkom heten. Pas laat verlieten de laatste mensen de bijeenkomst. Het was weer gezellig. 
Let op, VOOR DE KOMENDE DONDERDAG 9 JULI HOEFT U ZICH NIET AAN TE MELDEN, MITS WE VOLDOENDE 
AFSTAND HOUDEN MOGEN WE MET 30 MAN/VROUW IN DE ZAAL. Schroom a.u.b. niet om u toch even aan te melden, 
zodat we niet over de schreef gaan. Graag uitsluitend op vrzakgl@gmail.com  
Op donderdag 16 juli en noteer dit ook in uw agenda zal de bijeenkomst in zaal 10 plaatsvinden, dit is eenmalig. 
(Deze zaal is in dezelfde gang aan het eind) 
 
 

De PI4KGL ronde 
 
Zoals al aangekondigd tijdens de zaterdagmorgen uitzendingen op 145.450MHz, gaan wij verkassen van de 
zaterdagochtend naar de maandagavond, dit op verzoek van onze luisteraars. De zaterdagochtend was een test en in een 
straal van >100Km hebben wij met amateurs om ons heen kunnen werken en prima rapporten mogen ontvangen. Maar 
het mooie weer, boodschappen doen, naar het strand gaan bleek voor velen belangrijker dan achter de microfoon te zitten. 
We zullen zien of het in de toekomst meer mensen aantrekt. 
Vanaf morgenavond 6 juli zullen wij weer QRV zijn op 145.450MHz van 20.00 – 21.00 local time, dus tot werkens. 
Overigens zoeken wij nog steeds operators, zodat niet steeds dezelfde mensen de tent open houden. Uiteraard doen wij 
dit in overleg met jullie. Aanmelden op het bekende adres vrzakgl@gmail.com  
 

Hoera het toilet doet het weer en gaan we opknappen 
 
Op zaterdag 4 juni was het dan eindelijk zover, met een graafploeg, met machine, een filmploeg en een kabel in de grond 
stop ploeg waren wij al vroeg aanwezig om de hardnekkige verstopping van onze rioolpijp te verhelpen. We hadden hem 
al met de hand blootgelegd, zodat de machinist wist waar hij kon beginnen. Na hard werken, trekken en zagen met de 
geleende reciproke zaag (Ronald) lukte het dan om de pijp bloot te leggen. Na het doorzagen van de pijp na het koppelstuk 
van de afwaterput op het terrein, konden we zien wat er aan de hand was. 
Eigenlijk wisten we het al maar de de verwoestende wortels van de Amerikaanse Ceder door de pijp waren gegroeid en 
zich in de loop der vele jaren uitgezet hadden tot de volle diameter van de gevuld was, had niemand verwacht. Na het 
vervangen van ca 2 mtr 125mm buis, vervangende koppelstukken en bochten, werd de zaak weer aangekoppeld en getest 
en…….het werkte weer zoals 50 jaar geleden, toen het gebouwd was. Blijdschap alom en “Onze Plee” doet het weer prima. 
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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 
Redactioneel:                                                            
Bijeenkomsten in ’t Onderdak.                                    
Zaterdag ronde wordt Maandagavond ronde.      
Hoera het toilet doet het weer en gaan we opknappen. 
QSL kaarten.                                                                  
Ander nieuws, met dank aan Willem GS  

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…… 
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Dus niet meer naar de buren of de bosjes om ons heen, of een DIXI huren. Gewoon weer eigen spullen. (Iemand stelde 
voor om er een schoteltje neer te zetten met een leuke schoon…….er bij) Kunnen we de kosten misschien terug terug 
verdienen, ha, ha. 
Hier onder wat foto’s van alle ellende. 
 

                
Voor het koppelstuk met de afvoerput, helemaal dicht                                Ondertussen al een zooitje troep 

                
Ronald, nog effe hoor.                                                                                 Daar ligt ie dan, pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff  

                
Dichtschuiven die hap.                                                                                 Goed voor de volgende 20 jaar toch?????? 
 

Alle medewerkers hartstikke, hartstikke bedankt. Er waren vele handen nodig en heel veel planning om dit voor 
elkaar te krijgen. Samen de schouders er onder om dingen te berijken, wat fijn om zend/luister amateur te zijn. 
 
Om de zaak af te ronden plannen we ook om de keuken en toilet ruimte wat te verfraaien, velaagd plafonnetje, ander kleurtje op de 

muren, tegeltje of verven, nieuw vloertje, leidinkies effe wegwerken, kortom nog zat te doen en hier zoeken wij 
vrijwilligers voor, tegelen, timmeren, kwasten en een beetje leidingwerk. Wie gaat ons daarbij 
adviseren, helpen. ? Aanmelden ook vrzakgl@gmail.com  
 
QSL kaarten 
 
Het is al kort gememoreerd, maar de QSL kaarten zullen weer regulair op de bijeenkomsten aanwezig zijn. Ook uw kaarten 
kunt u weer inleveren, echter komen er nog geen kaarten van het buro binnen en kunnen wij ze nog niet kwijt via de normale 
route. Houdt u hier a.u.b. rekening mee. 
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Ander Nieuws 
 
Van een onzer leden ontvingen wij info over onze hobby, 
 
Van Willem een item over utillety stations en hoe te QSL’len met deze stations, propagatie, bijzondere roepletters all over 
the world en nog heel veel meer, het zijn ca 25 pagina’s. Have fun.  
 
De PDF wordt als apart file meegestuurd. 
 

 
 
Wim Visch PG9W 
Voorzitter VRZA Afd. Kagerland 
Tot spoedig ziens . 

 


