
 

 

 

  

In melden ronden voor luisteramateurs kan via E-mail te sturen naar : Matthe  pd1ajz@veron.nl   of naar het adres van  

Wim  pa3wt@veron.nl De zendamateurs kunnen in melden via de repeater, op 145.625MHz en denk daarbij aan de 

88,5Hz CTCSS Tone. 

Heb jezelf info of iets anders wat leuk is om te vermelden , stuur dit dan naar Wim PA3WT ook dit via het bekende E-mail 

adres  pa3wt@veron.nl  Wel rekening houden dat het maandag voor de ronde binnen is . en dan het liefst voor 16:00 uur 

loc tijd. Is het er dan niet schuift je melding of stukje op naar de week erop. Alvast bedankt voor de medewerking. 

Hallo en een goede avond bij ronde 274 van 23 september 

Welkom bij de wekelijkse uitzending van PI75BOZ 

 

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA75WT. 

Gepresenteerd door Wim PA75WT   

Ronde leider Matthe PD75AJZ  

73 ‘  Wim PA75WT 
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Mededelingen ; 

 Wijziging!!!!!!! 

 De maandelijkse bijeenkomsten mogen weer. 

 We hebben een alternatieve ruimte tot onze beschikking gekregen 
binnen de Geerhoek waar we weer samen kunnen komen. 

 Dit alles binnen de Covid regels die opgesteld zijn door de 
Geerhoek. 

 Het misschien kort dag maar aanstaande Dinsdag 22 September, 
zijn we weer welkom. 

 Zegt het voort en hou rekening met elkaar de RIVM regels en niet 
vergeten de 1,5 meter afstand. 

 We hebben ook voor de alle resterende maanden van dit jaar deze 
ruimte vast gelegd om bij elkaar te komen in de Geerhoek  . 

 Mocht er een wijziging komen ,dan volgt er een bericht . 

Bestuur Afdeling A51 

 

 

 

Oproep van het bestuur : 

Wij Matthe PD1AJZ Jan PD3JAG Wim PA3WT. 

Zijn opzoek naar een nieuwe secretaris voor de afdeling A51. 

Aanmelden kan via de E-mail naar een van bovenstaande. 

  



 

 

 

Van Wim PA3WT  

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor het aanwezig zijn bij de eerste bijeenkomst van 

onze afdeling, en het na leven van de richtlijnen van de Geerhoek tijdens deze moeilijke tijden. 

Matthe PD1AJZ heeft alle voorbereidingen getroffen zoals per tafel 4stoelen de koffie en thee bij 

aanvang en later op de avond nog een versnapering. 

Jan PD3JAG was aanwezig als Qsl Manager en verzorgde de QSL post per Radio Amateur en bracht 

die persoonlijk aan de tafel van de Amateur . 

Na een kleine uitleg dat het toch niet anders kan dan max 4 personen aan een tafel  Iedereen heeft 

zich goed aan de richtlijnen gehouden , en zich aan de 1,5 meter gehouden. 

Matthe en Jan  Bert Gerben nog bedankt voor jullie inzit. 

We kijken uit na de volgende bijeenkomst in Oktober. 

73 ‘ Wim PA3WT voorzitter afdeling A51  

 

Van Henk PA5HE 

Hoi , hier een update van de ARDF ontvanger. 

  

De ontvanger wordt nu aangestuurd door een Arduino met DDS en PLL net zoals de omgebouwde CB 

transceivertjes. 

Ik heb echter een ander display gebruikt omdat het OLED display hoogstwaarschijnlijk de ontvangst meer zal 

storen. 

Met dit display ben ik wat dat betreft ook nog niet klaar. 

Maar voorlopig doet de software het al heel aardig. 

Dit is het normale display met daarin de frequentie en een balk die de sterkte aangeeft. De balk wordt 10 maal 

per seconde ververst. 



 

 

 

 
  

Het volgende display krijg je als je op de rotary-encoder drukt. 

De ontvanger scant dan 2MHz van het frequentiespectrum. In dit geval stond er een signaal van 10uV op 

145MHz. Wat je ziet is de banddoorlaat van het filter. 



 

 

 

 
  

73's Henk 

  

  



 

 

 

NOAA en NASA bevestigen start zonnecyclus 25 

Tijdens een persbriefing op 15 september bevestigden NASA 

en NOAA de start van zonnecyclus 25. NASA en NOAA bekleden overigens gezamenlijk het 

voorzitterschap van de commissie die het verloop van zonnecyclus 25 nauwlettend volgt, het 

Solar Cycle 25 Prediction Panel. In de briefing meldden de organisaties onder andere het 

volgende: 

 Het minimum tussen de zonnecycli 24 en 25 was in december 2019. 

 Anders dan sommige andere deskundigen denken, verwacht de commissie dat cyclus 

25 een vergelijkbaar maximum zal hebben als cyclus 24. 

 Het maximum van cyclus 25 valt waarschijnlijk in juli 2025. 

 Ook verwacht de commissie dat de trend van steeds zwakker wordende zonnecycli, 

zoals gezien in de periode van cyclus 21 tot 24, ten einde komt met cyclus 25. 

 Ten slotte bevestigt de commissie nog dat er geen indicaties zijn voor een lange 

periode van lage zonneactiviteit, een zogenaamd Maunders-minimum. 

Bron: National Weather Service: Hello Solar Cycle 25 

  

https://www.nasa.gov/
https://www.noaa.gov/
https://www.veron.nl/nieuws/zonnevlekkencyclus-25-op-stoom/
https://www.weather.gov/news/201509-solar-cycle


 

 

 

Zweden dreigt met verbod optimizers voor zonnepanelen  

19/09/2020/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV 

Het Zweedse bureau voor elektrische 

veiligheid Elsäkerhetsverket wil optimizers verwijderen die radiostoring veroorzaken. 

Daarmee dreigt Zweden met een verbod op optimizers voor zonnepanelen. Dat meldt de 

Zweedse radioamateurvereniging SSA. Het moet eenvoudig zijn voor de elektricien om het 

goed te doen. Dit zegt Martin Gustafsson, inspecteur marktcontrole van Elsäkerhetsverket. 

Dus als je CE-gemarkeerde apparaten gebruikt en de instructies van de fabrikant volgt zou het 

systeem goed moeten zijn. Elsäkerhetsverket startte vorig jaar namelijk een onderzoek na 

verschillende meldingen van storende zonnepanelen. Naast radioamateurs als Anders 

Ljunggren is onder meer de  mobiele operator Telia getroffen. Elsäkerhetsverket heeft zowel 

inspectiebezoeken afgelegd aan storende faciliteiten als een marktonderzoek uitgevoerd naar 

optimizers en omvormers van elf verschillende fabrikanten. 

Zweden dreigt met verbod optimizers 

Het rapport is nog niet compleet zegt Charlotta von Schultz van www.elinstallatoren.se. Een 

van de conclusies is echter dat een aantal fabrikanten van storende producten ervoor heeft 

gekozen om de Europese norm niet te gebruiken. Die norm is ontwikkeld voor fotovoltaïsche 

producten, maar nog niet geharmoniseerd door de Europese Commissie. Ze gebruiken een 

maas in de wet en verschuilen zich in plaats daarvan achter een algemene EMC-norm. 

Genoemde EMC-norm stelt geen eisen aan de gelijkstroomzijde. Dit maakt de bewijssituatie 

moeilijk. Maar als de radiostoringen niet worden opgelost kunnen de producten uit de 

verkoop worden geweerd zegt Martin Gustafsson. 

Anders Ljunggren houdt storing ondanks maatregelen 

Anders Ljunggren, al vele jaren radioamateur, was natuurlijk voorbereid op wat 

radiostoringen toen hij dit jaar zonnepanelen installeerde op zijn huis. Maar ik had nooit 

kunnen vermoeden dat het zo ernstig zou zijn, zegt hij. Als de zon schijnt kan hij de radio 

helemaal niet aanzetten. Het twisten van de DC-kabels, het monteren van ferrieten en het 

vervangen van de optimizers heeft niet geholpen. Want het fotovoltaïsche systeem stoort nog 

steeds. Ik dacht optimistisch dat het voldoende zou zijn om de omvormer uit te schakelen om 

ruis te voorkomen. Maar het helpt slechts marginaal. Zolang de zon schijnt, blijven de 

zonnepanelen elektriciteit leveren. En onder elk paneel zit een optimizer die storing 

veroorzaakt, zegt hij. Het werd een beetje beter op de korte golf, maar op twee meter is het net 

zo erg als voorheen, zegt hij. Hij vindt dat de optimizers te slecht afgeschermd zijn. 

Per-Ove moest zonnepanelen verwijderen 

 

Het ziet er leeg uit, zegt Per-Ove Jönsson en wijst naar het pannendak waar voorheen de 

zonnepanelen in nette rijen zaten.  Zo schrijft het Zweedse vakblad voor Electrotechniek 

https://www.veron.nl/nieuws/zweden-dreigt-met-verbod-optimizers-voor-zonnepanelen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/nieuws/zonnepanelen-met-stekker-nen1010/
https://www.ssa.se/elsakerhetsverket-hotar-med-forsaljningsforbud-av-optimerare/
https://www.ssa.se/radioamatorens-solceller-stor-trots-alla-atgarder/
https://www.ssa.se/radioamatorens-solceller-stor-trots-alla-atgarder/
https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2020/maj/mobilnatschefen-ingen-tvekan-att-solcellerna-sprider-storningar/
https://www.elinstallatoren.se/


 

 

 

Elinstallatören. Per-Ove heeft namelijk zonnepanelen laten leggen op zijn dak terwijl hij 

woont in een Skanör. Dat gebied is door defensie geclassificeerd als van nationaal belang 

voor de landsverdediging. En de Zweedse defensie vreest voor EMC-problemen. Inmiddels 

zijn de zonnepanelen verwijderd. Daarna is er alsnog een bouwvergunning afgegeven. Maar 

nu is defensie daar weer tegen in beroep. 

  

Bronnen:  

Southgate Amateur Radio News 

 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

Elinstallatören 

  

Tags: EMC, storing, zonnepanelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2020/maj/per-ove-tvingades-ta-ner-solcellerna-de-stor/
http://www.southgatearc.org/news/2020/september/swedish-electrical-safety-aency-threatens-ban-on-sale-of-optimizers.htm
https://www.ssa.se/radioamatorens-solceller-stor-trots-alla-atgarder/
https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2020/maj/mobilnatschefen-ingen-tvekan-att-solcellerna-sprider-storningar/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/emc/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/storing/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/zonnepanelen/


 

 

 

 

 

Mededeling QSL post 

Het DQB verstuurd weer post naar de QSL managers . 

De Qsl Manager is weer aanwezig op de bijeenkomsten zoals al aan gegeven in het 

bulletin bekend gemaakt. 

Leden mogen hun QSL-kaarten wel naar DQB sturen. 

met vriendelijke groet, 

Dutch QSL-Bureau 

Krish Bangoer. 

Adres van het Dutch QSL Bureau 

Het correspondentieadres is: 

Dutch QSL Bureau 

Postbus 330 

6800 AH  Arnhem 

Nederland 

Telefoon: 06 – 396 683 09 (tijdens kantooruren) 

  



 

 

 

 
Afdelingsbijeenkomsten VERON en VRZA voorlopig gecanceld 

Voorlopig zijn er geen bijeenkomsten van de VERON afdelingen Vlissingen 

en Walcheren 

Evenals de VRZA afdeling Zuid West Nederland. Dit i.v.m. de Corona crisis. 
Informatie van de drie afdelingen kun je verderop in deze Deltaloep vinden, voor de 
komende 
periode zijn er wekelijks twee vaste momenten om elkaar op de frequentie te ontmoeten. 
Simplex rondes op huisfrequentie 145.225 MHz 
Zo is er wekelijks de reeds bestaande Techno-ronde op zondagavond , steeds om 21.00 
uur . 
Deze ronde vindt plaats op 145.225 MHz 
Sinds woensdag 18 maart j.l. is er een extra wekelijkse PI4ZWN ronde gedurende de 
periode 
dat er geen bijeenkomsten zullen plaatsvinden i.v.m. de Corona crisis. Deze start om 20.00 
uur , 
iedere woensdagavond ook op de frequentie 145.225 MHz vanuit Lewedorp. 

Graag tot horens op de band, en sterkte tijdens de Corona crisis. Pas goed op elkaar! 
 
namens de Techno-ronde, Dan PA1FZH & Frank PE1EWR 
namens de PI4ZWN ronde, Karin PA2KM & Wijnand PA3HFJ 

Bron: Deltaloep  



 

 

 

Speciale roepletters aanvragen kan in Mijn Agentschap Telecom  

20/01/2020/in Algemeen nieuws /door Johan Jongbloed PA3JEM 

Op 21 oktober 1945 om kwart voor twaalf is de 

VERON geboren. Zo is te lezen in de eerste convocatie van de VERON in december 1945. 

Dit jaar viert VERON op 21 oktober 2020 haar 75e verjaardag. VERON nodigt alle afdelingen 

en de leden uit om 75 in de roepletters te gebruiken. Zoals in het amateuroverleg is te lezen, is 

het niet gelukt om een generaal pardon te regelen. Daarom dient u zelf speciale roepletters aan 

te vragen via Mijn Agentschap Telecom.  

  

https://www.veron.nl/nieuws/speciale-roepletters-aanvragen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/veron75jaar/
https://www.veron.nl/downloads/amateur-overleg/
https://login.agentschaptelecom.nl/coam/login.jsp


 

 

 

 

 

 

 
     

    Afdelingsbijeenkomst: elke 3de Dinsdag van de maand vanaf  20.00 uur in Cultureel 

    Centrum de GEERHOEK (links achter de Rabobank), Kloosterstraat 19b Wouw.  Tel: 

0165-304042 

    Info A51: www.a51.veron.nl 

  Info Radio ronde PI4BOZ: https://a51.veron.nl/ronde-bulletins-afdeling-a51/ 

    Info PI4BOZ is te vinden op: https://a51.veron.nl/activiteiten-2/activiteit-1/ 

     

                                              

21 januari: Huishoudelijke vergadering (alleen toegangkelijk voor VERONLEDEN) 

  

18 februari:Uitleg projecten A51 GPSDO (PE1GIJ) en ombouw 11 mtr         

 set naar 70cm-2mtr-6mtr-4mtr of HF (PA5HE) zie pagina 2 

                  
17 maart:  Vervallen (Corona) Osciloscope uitleg (eigen scope meenemen)  & start Project A51   

Morse show van eigen sleutel  PA5HE & PE1GIJ & PD1AJZ & PA´øRPA   

21 april: Vervallen Mantelstroomfilters en Langdraadantennes door PAøFRI 

25 april: Vervallen verenigingsraad ( VR ) 

19 mei: Vervallen Jaarlijkse Verkoping van spullen tegen amateur prijzen 

16 juni: Vervallen Projecten A51   

                                                JULI:VAKANTIE                

18 augustus:  Vervallen Projecten A51 en onderling QSO 

5/6 september: Vervallen velddag ??? 

22 september:   vakantie technisch natafelen  

20 oktober:  Lezing  
  

17 november: Lezing 

 

15 december:   Eindejaarbijeenkomst VERON A51                                                                                                               
                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

http://www.a51.veron.nl/
https://a51.veron.nl/activiteiten-2/activiteit-1/


 

 

 

 

 

PROJECTEN  2020 

 
   Voor vragen mail: 
 
Ombouw CB set Henk pa5he@home.nl 
 
Info zie ombouw zie www.hvde.nl 
 
 
GPDSO Ad info@pe1gij.nl 
 
Info zie GPSDO Project www.pe1gij.nl 
 

 

                                                                                                                                                                                   

                                              

 “Gezocht / Gevraagd “ 

 

 

"te koop aangeboden/ af te halen”   

 

PA0UYL 

   

Beste mede amateurs,  

Ik ben mijn rommelhok aan het opruimen en kom daar enkele voedingen tegen. Volgens mij werken 

ze.  

Voor de liefhebber gratis 

 

 

mailto:pa5he@home.nl
http://www.hvde.nl/
mailto:info@pe1gij.nl
http://www.pe1gij.nl/


 

 

 

 

 

 

PE1GIJ  

Te koop:  

Setjes rozenbinders die zeer geschikt zijn om een kippenladder te maken voor een symmetrische 

antenne.  

 

25 stuks voor 2 euro . 

  



 

 

 

PD75AJZ 

 

Nog steeds onderdelen en componenten te koop tegen lage prijs. 

Doe een mail en ik kijk of het onderdeel?component er is. 

MAIL: pd1ajz@veron.nl 

Te koop Email: pd1ajz@veron.nl 

 

 

 

 SW 102N = 45,00 euro 

 

 RS-40 PL = 35,00 euro 

 

 SX- 600PL = 75,00 euro 

 

 

 

     3x Bird wattmeter type 43 zonder meetkop  € 75,00 p/st 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
    Model 828. FEATURES. AC/DC Output. Wide Range - 1 Millivolt to 1100 Volts,. 
    1 Microampere to 5 Amperes. High Accuracy. Ease of Operation. High Stability.        

€ 50,00 Verkocht  
 
          http://www.clarke-hess.com/wp-content/uploads/2015/08/828.pdf 

mailto:pd1ajz@veron.nl
mailto:pd1ajz@veron.nl


 

 

 

 

 

 

 

 
    PM2525  systeem mltimeter meet 4digits  € 50,00 

 

 

Verkocht 

 

 

 
    Tektronics scope 2430    € 250,00 

 

 

 

 

 

 
   Agilent 33220A  functie/abitrage generator    € 350,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Diverse stukken koelplaat 200x ?? x 40 mm  € 2,50 
 

 
                                  

 

         2x Grundig SAT-HR 100 23cm ontvanger frequentie instelbaar  €  2,50 p/st 
 

       

  

  2,5 amp 1x 

  
2x 2,5 amp 5,0 amp 4x small 

  
1x 4,0 amp 5,0 amp 1x 

  
3x 5,0 amp 

    



 

 

 

4x 8,0 amp 

    

      
   

   

      
1x zelfbouw voeding 12 Vdc12A 

 

€ 15,00 

 

Regelbaar/instelbaar  met dig display in 19’’ kast 

Verkocht 

      
1x zelfbouw voeding 12 Vdc/12A 

 

€ 5,00 

 

Regelbaar/instelbaar  met dig display in 19’’ kast 

Verkocht  

 

  



 

 

 

Afdelings contest resultaten  

Hallo PI4BOZ, 
 
Hierbij het overzicht van de behaalde resultaten van de afdeling Bergen op 
Zoom in de VERON Contest Competitie over de afgelopen week en het totaal 
aantal behaalde punten dit seizoen. 
Mocht er in dit overzicht Uw opgave ontbreken, dan zijn de gegevens nog niet 
via de website https://competitiemanager.veron.nl ontvangen. 
Tevens is er een overzicht van de contesten voor de komende 14 dagen 
opgenomen. Veel QSO's toegewenst in de komende contesten ! 
 
Resultaat afdeling Bergen op Zoom: 
---------------------------------- 
PA3DBS    RSGB Autumm Contest 3.5MHz       79 QSO's en     3 Pnt. 
PA7RA     Scandinavian Activity Contest    52 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    Scandinavian Activity Contest    76 QSO's en     3 Pnt. 
PA3DBS    BARTS Spring75 Contest           52 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          106 QSO's en     4 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        365 QSO's en    14 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    22083 QSO's en   690 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     23 Sep 17:00-19:59 UTC 
  CQWWDX Contest                     RTTY   26/27 Sep 00:00-24:00 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         DIGI   26 Sep 20:00-21:30 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 28 Sep 16:30-17:29 UTC 
  DL AGCW Contest 144 MHz            CW     28 Sep 14:00-17:00 UTC 
  DL AGCW Contest 432 MHz            CW     28 Sep 17:00-18:00 UTC 
  DIG-PA Contest                     CW/SSB 28 Sep 17:00-17:59 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     30 Sep 17:00-19:59 UTC 
  UKEICC                             CW     30 Sept 20:00-21:00 UTC 
  DAC 144 MHz                        CW/SSB 01 Oct 17:00-21:00 UTC 
  UKEICC                             SSB    02 Oct 20:00-21:00 UTC 
  DIG Kurzkontest CW                 CW     02 Oct 18:30-19:29 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     02 Oct 17:00-19:59 UTC 
  Deutscher telegraphie Contest      CW     03 Oct 07:00-09:59 UTC 
  DIG Kurzkontest SSB                SSB    03 Oct 18:30-19:29 UTC 
  Esenin Russia Contest              CW/SSB 06 Oct 16:00-19:59 UTC 
  IARU Region 1 UHF contest          CW/SSB 05/06 Sep 14:00-14:00 UTC 
  Oceania DX Contest                 SSB    05/06Oct 08:00-07:59 UTC 
  Arizona QSO Party                  CW/SSB/05/06 Oct 16:00-21:59 UTC 
  TRC DX Contest                     CW/SSB 05/06Oct 06:00-18:00 UTC 
  Russia WW Digital Contest          RTTY/PS05/06 Oct 12:00-11:59 UTC 
  RSGB DX Contest                    CW/SSB 06 Oct 05:00-23:00 UTC 
  ON Contest 80mtr                   SSB    06 Oct 06:00-08:59 UTC 
  RSGB FT4 Contest                   DIGI   07 Oct 19:00-20:29 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 08 Oct 16:30-17:29 UTC 
 
 
Mochten er volgens U in dit overzicht contesten ontbreken, dan horen we dat 
graag van U ! (email naar afdelingscontest@veron.nl). 

https://competitiemanager.veron.nl/
mailto:afdelingscontest@veron.nl


 

 

 

Nadere info over deze en andere contesten kunt U vinden op: 
  PG7V Contest Calendar: http://www.contestkalender.nl/ 
  WA7BNM Contest Calendar: http://www.hornucopia.com/contestcal/ 
  SM3CER Contest Service : http://www.sk3bg.se/contest/ 
  VERON  Contest Service : https://www.veron.nl/  
 
73 es gd contesting. 
Manager Afdelingscompetitie  

  

http://www.contestkalender.nl/
http://www.hornucopia.com/contestcal/
http://www.sk3bg.se/contest/
https://www.veron.nl/


 

 

 

 

De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
 
NL134 Xander 
NL134QRPiet Alex 
NL13901 Sjaak 
NL11026 Bianca 
NL11026 Rachel 
NL6926 Adrie 
Br Geert 
 
Radioamateurs: 
 
PA3B Bram* 
PA3GFD Hans* 
PA75WT Wim* 
PD75TUX Tijs 
PB75DX Gerard 
PA3GAG Rien 
PD3JAG Jan 
ON3TNT Marnik 
PA5KM Koen* 
PDøBL Bert 
PE1GIJ Ad 
PAøUYL Herman 
PD1SHE Stephanie** 
PD1GWF Gerben* 
PA5HE Henk* 
PA3JAN Jan* 
PD1JHH Jan* 
PE1CEL Ed* 
PD2TK Patrick* 
PA7H/M Hans* 
PDøPVR John* 
PD1MVL Mart 
PE7MVL Marcel 
PDøRWL Toon* 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Maandelijkse bijeenkomst 

. 
           Is op ieder 3 dinsdag van de maand 

De avond start om 20:00 uur en iedereen is weer van harte welkom. 
 
Dit alles aan de Kloosterstraat nr 19B in het Cultureel Centrum de Geerhoek 
in Wouw. 
 
De Qsl-Manager Jan PD3JAG is aanwezig deze avond. 
 

Iedereen in de ziekenboeg beterschap van 

PI75BOZ / A51 

Mart PD1MVL 

Bezoek aan de zieken en/of een kaartje wordt gewaardeerd, adressen staan in 
QRZ.com 

 

73' Matthé PD75AJZ 

 
LET OP:  Inmelden voor luisteramateurs via mail: pa3wt@veron.nl of  bij  

pd1ajz@veron.nl 
Zendamateurs  inmelden via de repeater PI3BOZ of Echolink , niet via 

ander medium. 
Berichten voor de Ronde  . 

Zorg dat deze binnen zijn op de maandag voor de Ronde en dan voor 
16:00uur.  Zoniet schuift het door naar de ronde erna. 

 

 

Bedankt voor jullie aanwezigheid  

73’   Wim PA75WT  

mailto:pa3wt@veron.nl
mailto:pd1ajz@veron.nl
http://www.degeerhoek.nl/

