
                                                                    

               

 

Een aardig uitgerust busje met alles er in (ARES USA Huntsville ALABAMA) 
 
 

Hallo beste lezers en nieuwe leden van harte welkom. 
 
Hier al weer de 96e nieuwsbrief van de afdeling KAGERLAND en we hebben weer  nieuwe leden kunnen verwelkomen, 
en hun “Het Bekende “bakkie leut” namens het afdelingsbestuur aangeboden, op donderdag 16 juli. Welkom mannen. 

 
Weer bijeenkomsten  
 
Na de eerste bijeenkomst, waarvoor ingetekend moest worden, hadden we precies het juiste voorgeschreven aantal 
bezoekers. Prima zaak dus en iedereen happy. De volgende drie bijeenkomsten varieerden in bezoekers aantallen maar 
de zaak kwam weer lekker op gang, zo ook de vakantie. Afgelopen donderdag hebben we dan ook aangekondigd dat we 
voor het eerst in al die jaren een ZOMERSTOP gaan inlassen, zeker gezien het mooie warme weer. Het is de bedoeling 
om op de volgende data geen clubavond te houden: Donderdag 13, 20 en 27 aug. Op 3 sept zien wij u dan weer 
geheel uitgerust terug. 
 

De PI4KGL ronde 
 
De maandagavond ronde is goed begonnen en trok zo af een toe ook amateurs uit de buurt, echter met de vakantie in 
zicht, het mooie weer de strandbezoekjes enz.enz. leidde tot steeds minder aanmelders en afgelopen maandag zijn we 
om 20.30u al gestopt wegens gebrek aan belangstelling. Wel konden we vakantiegangers “per ongeluk?” werken uit 
Brabant en Gelderland. 
Hierop voortbordurend heeft het bestuur besloten op ook hier een vakantiestop in te voeren om de vaste operators ook 
een vakantie rust te gunnen. Wij bedanken dan ook de aanmeldingen van de gastoperators en zullen deze na de 
vakantie dan ook gaarne indelen. 
Vanaf maandag 10 aug. t/m maandag 14 sept. zullen er geen uitzendingen plaats vinden uit de shack in 
OEGSTGEEST.  Op 21 sept zijn wij weer present. 
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 
 
Nou, dat zijn we dus aan het doen en het vordert gestaag, de lekkage is verholpen, de dragers voor het verlaagde 
plafond in het toilet zitten er in en de gipsplaat (Gesponsord) staat klaar om op maat er in gemaakt te worden. Het 
“oerwoud” is weer gesnoeid, de motormaaier is overleden en het klinkerwerk is ook weer netjes op zijn plaats gelegd. 
Verder wordt de 5 x 6 mm2 kabel aangesloten tussen de shack en portiersloge, alsook een coax en UTP 6 kabel. Tot slot 
zijn de muren glad gemaakt en worden geverfd. De gele muurtegels blijven voorlopig maar zitten, dat lijkt een beetje op 
grootmoeders keuken in de oertijd. 
Als iemand nog iets moderners overheeft ca. m2 en het er in wil zetten, doen en niet weggooien. Wie oh wie. 
Kortom de portiersloge is nu zover dat er warm en koud water is, een koelkast, kookgelegenheid, een magnetron en een 
koffie machine. Geheel klaar als uitrust station voor de active HF contesters. Mogelijk ook als slaapplaats (stretcher) voor 
de nachtploeg. Er is nog zat te doen en heeft u zin , in overleg, om wat te doen, meld u even aan via 
VRZAKGL@gmail.com We houden jullie op de hoogte. 
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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.                                    
Maandagavond ronde.                                               
Opknappen toilet vordert gestaag.                          
JOTA 2020 

 

 

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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Alle medewerkers en sponsors, 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. 

 
 

Ander Nieuws 
 
Van Erwin PA3EFR ontvingen wij info over de JOTA 2020 welke we hierbij onverkort weergeven , Tnx Erwin 
 
Mag ik u, in uw rol als aanspreekpunt voor uw VRZA afdeling Kagerland, verzoeken onderstaand communiqué binnen uw 
afdeling zo breed mogelijk bekend te stellen? Alvast bedankt namens Scouting de Paauw. 
 
Scouting Nederland organiseert dit jaar voor de 63e keer de Jamboree On The Air (JOTA). Op zaterdag 17 en zondag 18 
oktober leggen duizenden Nederlandse Scouts, via radioverbindingen, contact met honderdduizenden andere Scouts in 
binnen- en buitenland. Wereldwijd nemen zo’n half miljoen Scouts in ruim honderd landen deel aan het evenement. Van 
de ruim 250 deelnemende Nederlandse Scoutinggroepen doet ook Scouting de Paauw in Wassenaar mee. De groep 
wordt ondersteund door een groep Radio Scouts, die vanuit heel Nederland naar Wassenaar komen om deze JOTA tot 
een succes te laten worden. 
 
De JOTA in Nederland gaat van start in de nacht van vrijdag 16 oktober op zaterdag 19 oktober om 22.00 uur. De meeste 
Scoutinggroepen maken een rooster, zodat de oudere leden 's nachts actief zijn en de jongere leden overdag kunnen 
zenden. 
 
Voor de Jamboree On The Air staan bij alle deelnemende Scoutinggroepen antennes opgesteld, vaak op metershoge en 
kunstig gefabriceerde torens van palen en touw, om alle deelnemers via zendapparatuur met elkaar in contact te 
brengen. Bij Scouting de Paauw verloopt de communicatie hoofdzakelijk per radio. Het thema "De jonge Welp volgt de 
oude ervaren Wolf" vormt de rode draad door het weekendprogramma. 
 
Ondanks dat het moderne communicatiemiddel internet niet meer weg te denken is, draait de JOTA om het 
communiceren met gebruik van zendontvangers. 
 
Belangstellenden zijn tijdens het JOTA -weekend hartelijk welkom bij Scouting de Paauw. Op zaterdagavond 17 
oktober, tussen 19.00 en 21.00 uur houdt Scouting de Paauw open huis. U kunt dan zelf sfeer komen proeven en 
zich een beeld vormen over het grote wereldwijde evenement. Dit is op de Paauwlaan om en rond het 
scoutingterrein. 
 
Scouting de Paauw wil graag in contact komen met zendamateurs uit de regio, zodat ook de komende jaren hun JOTA is 
geborgd. Wilt u daarom dit bericht zo breed mogelijk verspreiden binnen uw radio-contacten? Names de scoutinggroep 
alvast dank voor uw medewerking en wellicht tot ziens tijdens de bezoekersuren op 17 oktober a.s. 
 
Erwin, PA3EFR 
Verantwoordelijk zendamateur JOTA 2020 Scouting de Paauw 
 
Aanvullende informatie is te vinden op http://www.PA3EFR.nl, menu item JOTA2020 

 

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