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100e NIEWSBRIEF 14 december 2020
Beste leden van de afdeling Kagerland en alle anderen die deze laatste nieuwsbrief van het bewogen jaar
2020 lezen. Wel iets anders dan u gewend bent, maar daar is het dan ook nr. 100 voor. Niet gepland maar het
kwam toevallig zo uit.
Dat het zo’n woelig jaar is geworden hadden we nooit kunnen verwachten en aan de gezamenlijke hobby in de
shack hebben we door alle maatregelen haast niets kunnen doen. De gezellige locator contest hebben we moeten
laten schieten evenals alle HF contesten welke normaal met 10 a 14 operators deden.
Wat wel gelukt is zijn de buiten werkzaamheden, het rioolsysteem weer normaal werkend gekregen, gezorgd
voor forse bekabeling tussen de shack(s) in de bunker, de portiersloge en de container. Een dank je wel, heel
groot natuurlijk, is hier zeker op zijn plaats voor de vrijwilligers en ook niet leden en sponsoren die gezorgd
hebben dat alles is uitgevoerd wat we voor ogen hadden. CHAPEAU dames en heren.
2021 ligt alweer op de loer en in het nieuwe jaar zijn er toch al weer wat plannen om naar uit te kijken, we
denken o.a. aan de locator contest elke 2e dinsdag van de maand van 20.00 – 23.00u local time en de komende
PACC contest in het weekend van 13 en 14 febr van 13.00 – 13.00 local time. Dat is dus Nederland tegen
de rest van de wereld. Ondanks de Corona is het mogelijk om met 2 mensen de shack te bemannen en 1.5 mtr
van elkaar af te zitten, de wisselploeg kan in de verwarmde portiersloge wachten voor de aflossing en op het
scherm zien wat er in de shack gebeurt (er is internet en wifi in de portiersloge) dus hoef je je niet te vervelen.
De allerlaatste club bijeenkomst van 2020 is alweer a.s. donderdag 17 dec en wij hopen u daar in ieder geval
persoonlijk de allerbeste wensen toe te zwaaien, geen zoentje en handje hoor. Wel even aanmelden op het
bekende adres vrzakgl@gmail.com en wij hopen op een gezellige avond en misschien hebben jullie al enige
ideeën voor het komende jaar.
Graag had ik wat verhalen van u gehad zoals gevraagd in nieuwsbrief 99, maar helaas heb ik daar geen enkele
reactie op gehad en zodoende deze nieuwsbrief met wat sidderende verhalen wat had kunnen opleuken, als
iedereen een leuk item opstuurt hoef ik niet zoveel uit mijn duim te zuigen ha, ha.
Mag ik iedereen tot slot, namens het bestuur, mijn XYL Els en mijzelf,
BIJZONDER FIJNE FEESTDAGEN EN EEN ZEER VOORSPOEDIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR
TOEWENSEN EN HOPEN DAT 2021 WEER GAAT WORDEN ALS VANOUDS.
Wim Visch PG9W Voorzitter afd. KAGERLAND PI4KGL

