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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 oktober 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

Vrijdag 3 oktober een lezing over de Varadyne
Vrijdag 3 oktober zal Piet van Schagen PA3HDY* een lezing geven over de eerste radio
ontvangst in Nederland en de bouw van de Varadyne in 1930. Dit toestel ontworpen door
Rodriques de Miranda, in die tijd werkzaam bij radio Nijkerk in Amsterdam, Piet neemt een
toestel mee en demonstreerd het.
Piet een beetje kennende beloofd het een leuke en boeiende presentatie te worden.
*Piet loopt de kans opgeroepen te worden voor een medische ingreep, in dat geval zal de lezing naar het
komend voorjaar worden verschoven.
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Excursie naar het Olens radio museum

Zo als vorige maand aangekondigd gaan we met een aantal belangstellenden naar het Olens
radio museum in België.
Er is daar veel te zien over de oude radio techniek, van kristal tot de huidige techniek, al zal
dat laatste summier zijn. Er is vooral veel buizen techniek, van eigenbouw tot
fabrieksmateriaal. Vooral in België waren eertijds, net als brouwerijen, veel kleine radio
fabriekjes die ieder hun eigen model op de markt brachten. Veel van deze geschiedenis is in
het museum terug te vinden, het is veelzijdigheid en gemoedelijk.
De excursie is op zaterdag 11 oktober.
Vertrek tijd uit Den Bosch ongeveer 11.30 uur (het museum gaat om 13.00 uur open)
Op dit moment hebben zo rond de 10 amateurs laten weten mee te gaan.
Als u nog belangstelling heeft laat het dan snel nog even weten.
Het ligt in de bedoeling om van het parkeer aan de achterzijde van het wijkgebouw “De
Helftheuvel” gezamenlijk te vertrekken.
Daar kunnen we ook bekijken met hoeveel auto`s we er heen rijden en wie, wie mee neemt,
het zou onzin zijn om met meer auto`s te rijden dan nodig.
Heeft u zich nog niet opgeven, doe dat dan snel bij de secretaris, mondeling, schriftelijk of
per mail.
Kobus PE2LOJ

De BRAC word in december 70 jaar!!!
Zoals al eerder is aangekondigd is in december 70 jaar geleden dat de BRAC is opgericht.
Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan en daarom willen we op zaterdag 13 december
een inloopmiddag organiseren. Toegankelijk voor leden en niet leden.
Wat is er dan al zo te doen? Nou daar kunnen nog van allerlei ideeën voor worden
ingebracht, zelf had het bestuur o.a. het idee om te trachten 70 jaar zendamateurisme te
laten zien in b.v. foto`s, documenten apparatuur en dergelijke.
Demo`s van diverse moderne technieken zoals WPRS, PSK, ATV en wat er ter tafel komt.
Verder word er gedacht aan een soldeerproject voor vader/opa met kind/kleinkind.
Dit alles begeleid met een hapje en een drankje.
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Dus heeft u nog aanvullende ideeën, kom er mee bij het bestuur, dan kunnen we kijken of
het te verwezenlijken is.
Wel rekent het bestuur er op dat de leden ook actief hun medewerking aan dit gebeuren
geven, zodat het een luisterrijke(HI) middag word.
Het bestuur

Thema-activiteit lagere school KC De Ontdekking
Aanleiding
De Bossche Radio Amateur Club (BRAC) bestaat 70 jaar en wil dit vieren met extra
activiteiten.
We hebben vroeger als club al eens een project op een school gedaan en dat
was best leuk en geslaagd.

Waarom KC De Ontdekking?
Dit is de school die het dicht bij Wijkcentrum De Helftheuvel ligt. Hier heeft de afdeling
tenslotte momenteel zijn domicilie en komen diverse leden iedere vrijdagavond bij elkaar.

Wat kan de BRAC aanbieden?
Het idee is om voor de groepen 3 t/m 8 een specifieke radio activiteit aan te bieden.
Hiernaast willen we vanuit de school een radiostation(zend/luister) in de lucht brengen.

Wanneer?
Dit project kan in het voorjaar van 2015 plaats vinden, de school heeft erg positief
gereageerd, lijkt hun een leuke activiteit.

Gevraagd !
Enthousiaste leden die hier aan willen mee werken, het project zal ongeveer een dag of 4 in
beslag nemen.
Meer hier over zal Chris PE1DZX komende vrijdag verduidelijken.
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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.
Cees Ventevogel PB9CV
Wilbert Willems PE1ROY
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 eventueel 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.
Iedere zondag om 11.30 uur
Hans PA3BZR.(geen afdelings activiteit)

70 en 23 cm repeater
Braknieuwsredactie
Website beheer

Staat op naam van: Albert PA3GCO.
Kobus PE2LOJ : pe2loj@veron.nl
Chris PE1DZX

Secretaris:

Penningmeester:

Lid
Lid
Clubhuis:
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