Veron Hoekse Waard Nieuws
A52 – QSL R36 – Huisfrequentie145.550

22-03-2016 Onderling QSO
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

Er is afgelopen zaterdag zoals wellicht bekend weer
een Radiovlooienmarkt geweest alwaar wij ook ons
steentje (rommeltje) aan bij gedragen hebben. Er ging
veel over de tafel. Kwalitatief goede spullen maar ook
nutteloze mistery doosjes of zakjes. Om 15:30 tijdens
het opruimen konden we terugkijken op een zeer
geslaagde dag met een overschot aan lege dozen.
De opbrengst komt ten goede aan de afdeling en we
hopen dan ook weer op uw materiële steun voor
volgend jaar. Bedankt iedereen voor de steun in welke
vorm dan ook.

Onze afdeling is de afgelopen maand door sponsoring
in het bezit gekomen van een beamer zodat we in
eigenbeheer presentaties kunnen faciliteren op de
bijeenkomsten . Hiervoor onze dank aan Allied Data
Technologies .

In dit vak had ook uw
stukje,qsl-kaart of verhaaltje
kunnen staan!
Inzenden via
PD2GSP@veron.nl

Bijeenkomsten 2016
Onderling QSO 22-03
Onderling QSO 26-04
Onderling QSO 24-05
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.
Er zijn QSL-Kaarten voor:
PA0AWA
PA9RD
PA3GTD
NL-7681
PA9JO
PA0JTL
PH7Y
PA3DMK
PA0HPR
PA3GMM
NL13492
PA3DJC
PA3DJQ
PD2GCM

NL-10018
PA0EHU
PA3S
PA8CW
PA0TCA
PA0STD
PD0LDC
PA7CRX
PA3MSF
PD0MDA
PC5WB
PA1BDO
PA3FXY
PD2PKM

https://www.veron.nl/nieuws/ontwikkeling
-geschiedenis-morsesleutel/

Uw QSL-manager van de afdeling
(36)Stelt het op prijs als u het laat
weten als geen interesse heeft in uw
kaarten of als u ze voor langere niet
op kunt of wil komen halen is dit ook
mogelijk maar in kennisstelling
hiervan wordt zeker op prijs.

Het was de afgelopen verenigingsavond even
wennen voor sommige, het ondertussen vertrouwde
gezicht achter de koffietafel was gewijzigd.
Al met al was het een zeer geslaagde en gezellige
avond. Verandering van spijs doet immers eten dus
we zijn benieuwd naar de komende bijeenkomsten.
Tijdens de komende bijeenkomst zullen de
ingediende voorstellen voor de Verenigingsraad van
23 April worden behandeld. Verder zijn er uiteraard
de bekende programma onderdelen zoals de QSLkaarten en onderling QSO.
Uiteraard zijn voorstellen voor verenigingsavonden
van harte welkom. Het is tenslotte uw vereniging en
uw hobbyavond.

Facebookpagina VERON A52 Hoekse Waard
https://www.facebook.com/veronhoeksewaard#
Diverse DX-pedities & DX http://www.dx-world.net
Contestkalender http://www.contestkalender.nl/
Veron http://veron.nl/

Afdelings Resultaat in de VERON
Competitie.===============
1. PD2PKM
60
37.9 %
2. PA0TCA
32
20.2 %
3. PD2GSP
28
17.7%
4. PC5WB
27
17.0 %
5. PA3GMM
5
3.1 %
6. PA7CRX
4
2.5 %
7. PA3FXY
2
1.2 %
Afdelingstotaal 158

Leeuwarden culturele hoofdstad Europa 2018
http://www.hamecc2018.eu/
CQ World Scoutscontest
https://www.veron.nl/nieuws/cq-world-scouts-contest/
International Mills Day 2016
https://www.veron.nl/nieuws/international-mills-days-on-the-air-2016/

