
Bijdragen voor het Hoekse 
Waardse Nieuws. 
Bijzondere QSO’s, 
QSL kaarten etc. 
Laat u mede amateurs het weten 
mail het naar: 
PD2GSP@veron.nl  
 
Bestuur: 
Voorzitter:  
P. Kooijman   PD2PKM  
Secretaris:  
G.Speksnijder PD2GSP 
Penningmeester: 
W.Bravenboer PA3BB 
Leden: 
C. van Wijk     PA2CRS 
S. v/d Put        PA3S 

 
Bijeenkomsten 2016 
Onderling QSO   28-06 
Vakantie               26-07 
Vakantie               23-08 
Onderling QSO   27-09 
 
Bijeenkomsten: 

Scouting gebouw, 
Sportlaan 4, Puttershoek 
 
Afdelings site: 
http://a52.veron.nl 
Afdelingsronde: 
Zondag om 20:30 
op 145.550 Mhz.  
Rondeleider Paul                
PD2PKM of Gerard        
PD2GSP. 
Inmelden luisteramateurs via 
LPD  op 433.300 Mhz. 

 

 

JOTA 2016 
 
Vanuit Scouting Puttershoek is wederom de vraag gekomen of er amateurs zijn welke hun medewerking 
willen verlenen tijdens de JOTA 2016 te Puttershoek. 
Vorig jaar kon dit evenement voor Scouting Puttershoek niet doorgaan wegens gebrek aan radioamateurs. 
Graag horen wij van u zodat ze toch mee kunnen doen en zo een positieve bijdrage kunnen leveren aan 
onze hobby en aan de ontwikkeling van een mooi evenement. 
Al is het maar een dagdeel  zodat ze er toch wat mee kunnen. 

 

 

56e Dag voor de RadioAmateur 2016 
 
 
De voorbereidingen voor de 56

e
 Dag voor de RadioAmateur 2016 zijn alweer in volle gang. De Dag voor de RadioAmateur 2016 zal 

worden gehouden op zaterdag 5 november, en zoals u dat de laatste jaren gewend bent weer in de Americahal, Laan van Erica 50, 
7321BX te Apeldoorn. Graag willen we u langs deze weg reeds in een vroeg stadium informeren over de procedure voor de voorverkoop 
van entreebewijzen. 
 
Entreeprijzen 

De organisatie van de Dag voor de RadioAmateur heeft besloten alle prijzen in 2016 t.o.v. die van 2015 onveranderd te laten. Ook 

handhaven we de regel van het afgelopen jaren om alle kinderen onder de 16 jaar gratis toegang te geven, in geval van twijfel moet men 

een identificatiebewijs kunnen laten zien. Op de dag zelf betalen VERON leden aan de kassa € 8,00 op vertoon van hun geldige VERON 

lidmaatschapskaart. Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs € 9,00. Bezoekende bezitters van de Gouden VERON Speld hebben gratis 

toegang (voorwaarde: deze speld moet men wel zichtbaar dragen). 
 
Procedure voorverkoop entreebewijzen 
Evenals voorgaande jaren bestaat voor VERON leden de mogelijkheid om “vooraf” tegen het gereduceerde tarief van € 7,00 per persoon 
entreebewijzen te bestellen voor de DvdRA. Dit kan uitsluitend via de afdelingssecretaris. De afdelingssecretaris controleert waar nodig 
of de betreffende persoon inderdaad lid van de VERON is. Conform het afgelopen jaar maakt u ter bestelling eerst het verschuldigde 
bedrag over  Het minimum aantal te bestellen kaartjes (per secretaris) bedraagt 4 stuks. Het is niet mogelijk om teveel bestelde 
entreebewijzen te retourneren (ook niet nog vóór de DvdRA).Bestellen kan tot 1 September 2016 bij Gerard PD2GSP 
 
Parkeren 

Even als vorig jaar heft de organisatie van de Americahal op hun terrein, parkeerkosten van € 4,00 per voertuig. U kunt ook kiezen voor 
gratis parkeren, maar dan moet u een stukje lopen.  
Wij hopen dat u zich hierdoor niet laat afschrikken. Reduceer de kosten door met elkaar mee te rijden. De parkeerkosten kunnen worden 
voldaan door een uitrijkaart te kopen in de entree. 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veron A52 
 
Bijdragen voor het Hoekse 
Waardse Nieuws. 
Bijzondere QSO’s, 
QSL kaarten etc. 
Laat u mede amateurs het 
weten mail het naar: 
PD2GSP@gmail.com  
 
Bestuur: 
Voorzitter:  
E. van Belle     PA3FXY 
 
Waarnemend Penning- meester: 
Secretaris: 
W.Bravenboer PA3BB 
 
Leden: 
P. Kooijman    PD2PKM 
S. v/d Put        PA3S 
G.Speksnijder PD2GSP 
 
Bijeenkomsten 2015 
Lezing PA3EWP 26-05 
Onderling QSO   23-06 
Onderling QSO   22-09 
 
Locatie bijeenkomsten: 
Scouting gebouw, 
Sportlaan 4, Puttershoek 
 
Afdelings site: 
http://a52.veron.nl 
Afdelingsronde: 
Elke zondag om 20:30 
op 145.550 Mhz  
Ronde leider is: 
Paul                PD2PKM 
of Gerard        PD2GSP 
Inmelden luisteramateurs via 
LPD  op 433.300 Mhz. 
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