Nieuwsbrief VRZA Afd: KAGERLAND
PI4KGL/PA6V Nr. 97 d.d. 14 sept 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
Redactioneel:
Bijeenkomsten in ’t Onderdak.
Maandagavond ronde.
CQWW DX-Contest
Niet ontvangen nieuwsbrief
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Ons postadres is : VRZA Afd.
Kagerland, Kwaaklaan 5 2341 NN OEGSTGEEST. Alleen
voor post wat door de brievenbus kan……

Hallo beste lezers.
Hier al weer de 97e nieuwsbrief van de afdeling KAGERLAND en we hebben weer een nieuw geslaagde binnen onze club.
Op het laatst gehouden amateur examen is Gert de Jonge geslaagd voor de N licentie. Van harte gefeliciteerd Gert.
Foto:
Op bovenstaande foto uit de oude doos is onze oude antennemast van de shack in Warmond te zien. Het was die maand
erg koud en had geneeuwd, een raar idee toch, gezien de warme zomers en sneewloze winters die we nu hebben. De foto
is gemaakt op 23 jan. 2013 en onze 11 elements log per. is er goed op te zien en we hebben er veel contesten mee
gewonnen.

Weer bijeenkomsten in het Onderdak.
Op 3 sept zijn we weer begonnen na een rustige zomerstop echter door de Corona zijn we nog niet in staat om grote
gebeurtenissen op te zetten en ontvingen wij een schrijven van de “SEBO” , de beheerder van het Onderdak, welke hier
1:1 volgt.

Aan de gebruikers van SCC ‘t Onderdak

Sassenheim, 5 september 2020
Geachte gebruikers,
De maand september is weer begonnen en dat betekent meestal dat onze gebruikers hun activiteiten weer gaan
opstarten. In de huidige tijd zal dat voor u allen een flinke opgave zijn om dat op een veilige wijze te gaan doen. Helaas is
het niet mogelijk gebleken om gescheiden in- en uitgaande bezoekersstromen te realiseren. Wilt u daarom uw bezoekers
de reeds bekende maatregelen, die ik hieronder nog eens vermeld, onder hun aandacht brengen? Daarnaast vragen wij
alle personen die ’t Onderdak bezoeken om ook hun gezonde verstand te gebruiken en zelf zoveel mogelijk contacten
met andere personen binnen het gebouw te vermijden. Houd daarbij alstublieft een beetje rekening met elkaar!
Volgende week donderdag, 10 september, zal ons bestuur overleggen met de betrokken wethouders waarbij natuurlijk
ook als belangrijk punt de gevolgen van de corona crisis aan de orde komt. Na dat gesprek zullen wij u als SEBO bestuur
nader informeren over hoe wij de financiële afwikkeling van de crisis richting onze gebruikers zien. Een dezer dagen
zullen wij u ook per mail de reserveringsformulieren voor het volgend jaar sturen.
Dan nog even in het kort de punten die wij u vragen om onder uw leden/bezoekers bekend te maken:
•

Iedere bezoeker dient in de hal gebruik te maken van de desinfecterende handgel.

•

Binnen het gebouw, maar ook op de rokersplek, dient er op elk moment een afstand van minimaal 1,5 meter
aangehouden te worden, tenzij het personen uit één huishouden betreft. Dit betekent onder meer dat de
capaciteit van de lokalen beperkt zal zijn.
• Het verblijf in het gebouw dient niet langer te duren dan voor de activiteit noodzakelijk.
• De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de corona maatregelen in het gehuurde lokaal en stelt
hiervoor een protocol op dat aan SEBO ter kennisneming wordt gebracht (bestuur@seb-onderdak.nl).
• De gebruiker dient na afloop van de activiteit zelf altijd de gebruikte materialen zoals tafels te desinfecteren.
Uiteraard staat het u vrij om dit ook vooraf te doen.
• SEBO zal er zorg voor dragen dat er vaker schoongemaakt wordt. Dit geldt met name voor toiletten en
deurkrukken.
• Op alle deuren van lokalen hangen posters waarop de basisregels staan vermeld.
• SEBO zal niet handhavend gaan optreden maar eventueel geconstateerde overtredingen melden bij de
bevoegde instanties.
Wij hopen dat wij binnen afzienbare tijd weer een verdere normalisering van de zaken in het SCC ’t Onderdak kunnen
bekend maken. Maar zolang het virus nog steeds actief is, vragen wij uw aller medewerking om de kans op besmetting in
ons gebouw zo klein mogelijk te maken.
Wij rekenen op u!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van SEBO,
Paul van Riet, voorzitter.

Maandagavond ronde
Vanaf maandag 21 september van ca 20.00 tot 21.00u local time zullen wij onze clubuitzendingen weer
hervatten vanuit onze shack in OEGSTGEEST.
Uiteraard hopen wij weer op een hoop aanmeldingen en mogelijk noviteiten en vakantie ervaringen op VHF/UHF. Ook
zijn wij nog steeds op zoek naar operators, tot nu toe slechts 1 aanmelding ontvangen, welke ons kunnen helpen op een
maandagavond. Meld u aan op de clubavond of via vrzakgl@gmail.com

CQWW DX Contest
In het weekend van 24 en 25 oktober willen wij weer met PA6V mee doen met de CQ WW DX Contest
Dit is een 48 uurs contest, begint in de nacht van vrijdag op zaterdag en eindigt in de nacht van zondag op maandag.
Wil je meedoen dan kan je inloggen op https://www.pa6v.nl en je beschikbare uren aangeven, ik zal dan een zo
mooi mogelijk rooster maken. De club vraagt een bijdrage van 10 euro voor broodjes en drinken.
Wil of kan je niet meedoen, dan kan je dit ook aangeven in de contest planner, of mail mij.
Zet deze datum dus alvast in je agenda zodat er niets anders tussen kan komen! :-)
Met vriendelijke groet,
Steven / PD7K Contestmanager
Opm. Wij zullen ruimte maken voor 2 slaapplaatsen, zelf luchtbed en slaapzak meenemen, zodat contesters van
verre eventueel kunnen slapen in de portiersloge. Alle faciliteiten zijn aanwezig, toilet, wasgelegenheid en
verwarming. Het is geen HILTON maar het kan er mee door.

Nieuwsbrief niet ontvangen
De vorige nieuwsbrief (96) is bij 13 personen niet aangekomen, ook na een 2e keer versturen is hij niet aangekomen. Ik
heb meldingen ontvangen dat de postbus vol was, 2 maal. 4 meldingen reject bij planet.nl en van de rest geweigerd.
Ik heb met een deskundige op dit gebied een afspraak gemaakt om dit ook van deze kant te bekijken. Als u van een
mede zend/luisteramateur hoort, dat hij.zij de brief niet ontvangt, vraag dan of die persoon even contact met mij opneemt
op het mail adres in de kop opgenomen. Alvast hartelijk dank.
Dit was het dan weer en hopelijk voor de komende maand wat (vakantie) of andere wetenswaardigheden voor de
nieuwsbrief van oktober.

Wim Visch PG9W
Voor. VRZA Afd. Kagerland

