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Verenigingsblad van de Veron afdeling s-Hertogenbosch
Convocatie
De VERON afdeling ’s-Hertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bijwonen van
de maandelijkse bijeenkomst op vrijdag 1 juni in het Sociaal Cultureel Centrum ”De
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch. Tel:073-6217973

Kijk voor het laatste nieuws op internet!!
www.radioclub.nl

Komende bijeenkomst:
Bestuursverkiezingen.
Aftredend: Mark PA2Y, niet herkiesbaar en
Hans PA3HVZ, herkiesbaar.
Er hebben zich nog geen kandidaat
bestuursleden gemeld, dit kan nog tot 1 juni
20.00 uur.

Inhoud:
Blz. 2: Jan PA3AJM Silent Key
Van de voorzitter
Blz. 3: De BRAC vossenjacht
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Jan PA3AJM Silent Key
Op 8 mei 2012 overleed rustig in zijn slaap op negentig jarige leeftijd, ons erelid

Jan Damen, (ex) PA3AJM
Jan was een radio amateur van de oude stempel en was een van de oprichters BRAC vlak na
de bevrijding van
’s-Hertogenbosch eind 1944. Hij was toen enkele jaren secretaris van
de afdeling. Later heeft hij o.a. nog voorzitter geweest en een aantal van onze
vlooienmarkten georganiseerd en was hij nauw betrokken bij het met pasen georganiseerde
Benelux radio kamp in Heiderscheid Luxemburg.
Kort na het overlijden van zijn xyl
Annie, enige jaren geleden, verhuisde Jan naar een appartement en stopte hij met de
radiohobby, die hij verving door de computer. Jan gaf tot voor een paar jaar geleden nog
computerles aan leerlingen op leeftijd, waarvan er enkele ouder waren dan hij zelf.
Tot voor enkelen maanden was Jan nog redelijk gezond en reed nog zelf auto. Met de hulp
van zijn familie kon hij tot voor enkele weken zelfstandig wonen.
Wij verliezen in Jan een geïnteresseerde radioamateur en velen een vriend.
Namens leden en bestuur van de BRAC, VERON afd. 25:
de secretaris, Kobus Siebenga PE2LOJ.

Van de voorzitter
Hans PA3HVZ
pa3hvz@veron.nl
Beste radiovrienden,
Ik bedenk me dat dit alweer de laatste stukje is wat uw voorzitter mag aanreiken voor het
BRAC nieuws. Ik bedoel te zeggen voor de vakantie. Maar zeker weten doe je dat niet want
het zou ook nog kunnen zijn dat de komende bestuursverkiezing van 1 juni a.s. een andere
bestuurssamenstelling gaat opleveren want u heeft het die avond het voor het zeggen. Ik
zelf heb er aardigheid in maar ja, de leden bepalen uiteraard wie zij graag “zien zitten” in het
bestuur. Een bestuur heb je hoe dan ook nodig dus wellicht voelt iemand of mogelijk
meerdere zich geroepen om het afdelingsbestuur van de Veron, afdeling ’s-Hertogenbosch
te bemannen voor het komende jaar of jaren. Ik nodig u van harte uit deze avond en laat uw
stem horen!
De avond zal verder ook in het teken staan van onderling QSO en dat is voor ons
radioamateurs geen enkel probleem niet waar?. Stof genoeg of anders creëren we die.
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Kunnen we het dan ook nog met elkaar hebben over een bezoek aan het Omroepzender
Museum wat voor september dit jaar op de rol staat.
De afgelopen bijeenkomst ben ik helaas wat onzorgvuldig geweest in de voorbereiding voor
deze avond en met name over het doen van mededelingen vanuit het club en bestuur.
Gelukkig ben ik door enkele van jullie daarop geattendeerd.
Zo is ons erelid en medeoprichter van de BRAC, Jan Damen op 8 mei overleden. PA3AJM is
Silent Key en een aantal van onze afdeling waren aanwezig op zijn uitvaart.
Ook wil ik hier graag nogmaals Paul, PA0STE, feliciteren met zijn benoeming tot lid van
verdienste van de VERON. Een zeer terechte benoeming voor al je Veron werk zowel
landelijk als plaatselijk.
Voor dit moment wil ik het hier bij laten. Graag tot a.s. vrijdag in de Helftheuvel en als dat
niet lukt zeg ik graag tot ziens in september als we na ons zomerreces weer zullen treffen.
Graag tot een volgende keer.
73’s Hans PA3HVZ

De BRAC Vossenjacht
Op zondag 10 juni houdt de Bossche Radio Amateur Club (Veron afdeling 25) haar jaarlijkse
vossenjacht. Het is een 2-meterjacht in een gebied van ongeveer 1 x 1 km. Het principe is
eenvoudig: Het gaat in de eerste plaats om het plezier van het vossenjagen, degene die de
meeste vossen vindt in de kortste tijd, een paar vragen goed beantwoordt en zich niet laat
misleiden door een enkele nepvos gaat er vandoor met de wisselbeker en één van de fraaie
prijzen.
De organisatie adviseert om stevige schoenen te dragen. Verder moet je de gebruikelijke
spullen meenemen zoals peilontvanger, schrijfgerei en, kompas, liniaal, gradenboog etc..
Het terrein is helaas niet geschikt voor rolstoelen en het gebruik van fietsen is niet
toegestaan.
De jacht begint om 13.00 en de prijsuitreiking is rond 16.30 uur. De jacht wordt gehouden
tussen Vught en Sint Michielsgestel. Rondom Haanwijk bij de Halder. Voor de exacte locatie
en meer informatie kan je terecht op www.radioclub.nl. Deelname is gratis.
Namens de organisatie,
Chris
PE1DZX

3

