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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 3 mei 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
Inhoud:
Blz. 1: De VR van 2013.
Blz. 2: Reparatiedag voor buizenradios.
Blz. 3: Friese radiomarkt Beetsterzwaag.
Blz. 4: Voor in de agenda.

Op vrijdag 3 mei is er weer de algemene bijeenkomst van de BRAC.
Deze keer zal er geen lezing of presentatie zijn, dus onderling QSO.
Natuurlijk kan iedereen iets mee nemen als hij denkt dat dat leuk is voor
anderen, of als u iets heeft waar u niet uitkomt. Misschien heeft u wel een
handig apparaatje waar u bij de hobby veel gemak/plezier van heeft, laat het
eens zien, maakt niet uit of het nu zelf made of gekocht is.
In deze BRAC nieuws zult u het stukje van de voorzitter moeten missen, die zit
momenteel nog in Australië en komt begin mei weer retour PA .

De VR van 2013
Op zaterdag 13 april 2013 is weer de VR van de VERON gehouden, dit maal de 74e.
Onze afdeling werd vertegenwoordigd door Cees PA1CE, Jan PE1MQL en Kobus PE2LOJ.
Een uitgebreider verslag zal wel in de Electron en op de website van de vereniging te lezen
zijn, dus hier een paar hoogte punten.
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Tot onze aangename verrassing werd door de VR Sjoerd PA0SHY benoemd tot lid van
verdienste van de VERON, dit voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging op allerlei gebied.
Sjoerd ook hierbij nog hartelijk gefeliciteerd, je hebt het verdiend.
Ook onze algemeen Remy Denker PA3AGF viel, tot zijn eigen verbazing deze eer te beurt,
ook Remy natuurlijk van harte gefeliciteerd met deze eer.
Na de pauze en de speech van de voorzitter begon de stemming over de door de afdelingen
ingediende voorstellen.
Wij hadden dit in de april bijeenkomst gedaan en wat opviel was dat ons oordeel bijna gelijk
was aan de landelijke.
De uitslag van de stemming over de 14 ingediende voorstellen is als volgt:...
Voorstel 1: Aangenomen.
Voorstel 2: Verworpen.
Voorstel 3: Verworpen.
(Het amendement op voorstel 3 is ook verworpen.)
Voorstel 4: Verworpen.
(hier hadden wij onthouding)
Voorstel 5: Verworpen.
(Beide amendementen op voorstel 5 zijn ook verworpen.)
Voorstel 6: Aangenomen.
Voorstel 7: Verworpen.
Voorstel 8: Aangenomen.
Voorstel 9: Verworpen.
Voorstel 10: Verworpen.
(hier hadden wij onthouding)
Voorstel 11: Verworpen.
Voorstel 12: Verworpen.
Voorstel 13: Verworpen.
Voorstel 14: Verworpen
Dus kunnen we wel stellen dat de gedachte over de VERON aardig met de andere afdelingen
over een komt.
Kobus PE2LOJ secretaris BRAC

Reparatie dag voor buizenradios
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Op zaterdag 25 mei 2013 organiseren de VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio
Onderzoek in Nederland) afdeling R25 ’s-Hertogenbosch samen met de NVHR (Nederlandse
Vereniging voor de Historie van de Radio) een reparatiedag.
Op deze dag kunt u lampen (buizen) apparatuur ter reparatie aanbieden bij de NVHR
reparatie ploeg die dan een poging zullen wagen om een defect apparaat te repareren, het
kan hier gaan om radio’s, versterkers, bandrecorders etc.
Het gaat hier dus niet om moderne apparatuur maar om apparaten van voor de zestiger
jaren die mogelijk bij mensen nog op zolder staan of ergens in de schuur omdat deze niet
meer functioneren.
De reparatie ploeg van de NVHR stelt hun kennis gratis ter beschikking, u hoeft geen lid te
zijn van één van deze verenigingen.
Er wordt een kleine vergoeding gevraagd voor de defecte onderdelen.
Helaas kunnen we niet ingaan op complete renovaties van apparaten.

U bent welkom vanaf 10.30 uur tot 17.00 uur in zaal 2 van het Sociaal Cultureel Centrum “De
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224AC ’s-Hertogenbosch.
Met vriendelijke groet,
Jan van de Westelaken,PE1MQL

Friese Radio Markt Beetsterzwaag
Zaterdag 25 mei 2013 is het voor de 35e keer dat de afdeling A 63 de bekende Friese Radio
Markt organiseert in en rondom het geheel vernieuwde zalencentrum:
“De Buorskip” aan de Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.
De markt is geopend van: 09.00 tot 15.30 uur. Entree prijs is: € 3,00 p.p.
Voor de radio zendamateur en elektronicahobbyist is dit de gelegenheid om hun slag te
slaan en juist dat onderdeel of andere waar te kopen waar je wellicht al lang naar op zoek
bent.
Onze markt is al jaren bekend als een gezellige markt, waar het goed vertoeven is.
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Ruim 100 handelaren uit binnen en buitenland zullen er hun koopwaar aanbieden zowel
oude, nieuwe en ook dumpmateriaal maar ook radio-ontvangers, zenders, computers en
computer onderdelen, antenne’s, kabel, gereedschap, onderdelen voor zelfbouw,
sloopmateriaal, en vele andere zaken.
Verder is de markt een belangrijk ontmoetingspunt voor zend- en luisteramateurs,
computerfreaks, verzamelaars en andere techneuten.
Bij de afdelings stand is er de mogelijkheid om QSL kaarten voor de Regio 14 te halen of te
brengen en zal ons service bureau u inlichtingen over de vereniging kunnen verstrekken.
Ook de cursusboeken kunt u hier aanschaffen.
De route naar de markt en de gratis parkeergelegenheid in de omgeving van de Vlaslaan,
wordt aangegeven door borden.
Voor de mindervalide zijn er parkeerplaatsen tegenover de ingang gereserveerd .
De herkenbare medewerkers van de FRM helpen u graag.
Voor de vergunninghouders is er een “inpraatstation” actief op de repeater van Heerenveen.
Frequenties: 145.700 en 430.025 MHz.
Alle informatie is ook terug te vinden op onze website: http://www.a63.org
De organisatie.

Voor de agenda
Op zondag 2 juni 2013 houden weer onze jaarlijkse BRAC-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 minder geschikt voor rolstoelen (we kijken nog of we de vossen zo uit
kunnen zetten dat deze per rolstoel bereikbaar zijn, het is echter ook afhankelijk aan de
weersomstandigheden voorafgaand aan de jacht).
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 in Vught. Deelname is gratis.
Start BRAC Vossenjacht 2 juni 2013
• Nadere informatie volgt
Namens de organisatie,
Chris
PE1DZX
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Colofon
Bestuur en Commissies
Voorzitter:

Verenigingsraad
Vossenjacht
Kascontrole
Ontvangst nieuwe leden
Vlooienmarkt
Afdelingsstation
QSL-manager

Hans Vuuregge, PA3HVZ
De Flank 6, 5301JS Zaltbommel
Kobus Siebenga PE2LOJ
V Asbeckstraat 20 5256 KN Heusden E-mail: pe2loj@veron.nl of jj.siebenga@home.nl
Tel. 0416 662734
Cees Eijgel PA1CE St. Michielsgestel
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch te’sHertogenbosch.
VACATURE
Cees Ventevogel PB9CV, `s-Hertogenbosch
Sjef PA3ESD, Kobus PE2LOJ
Het clubhuis is geopend op vrijdagavond (knutselen, experimenteren, onderling QSO)
Adres clubhuis:
Soc. Cultureel Centrum "De Helftheuvel" Helftheuvel passage 115 5224 AC Den Bosch
Telefoon: 073 - 6217973
twee bestuursleden plus een liefhebber
Chris PE1DZX, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Aart PA3BJQ en Catharinus PE1AHX
Het bestuur
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz: PB9CV en PA3DRL en PA8TWN.
Iedere zondag om 11.30 uur
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)

70 en 23 cm repeater
Braknieuwsredactie
Website beheer

Albert PA3GCO, Twan PA8TWN en Marco PE1PUW
Kobus PE2LOJ : pe2loj@veron.nl
Chris PE1DZX

Secretaris:

Penningmeester:

Lid
Lid
Clubhuis:
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