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BESTUUR/CONTACTADRESSEN                

Ons mededelingenblad verschijnt in zelfbouw en  onderling  QSO,  ge-
normale oplage maar twee keer, nl een houden  bij Radio AA,  Bedrijfsweg 11,
nummer voor de Huishoudelijke Ver- Leusden (industrieterrein De Ambachts-
gadering in maart en hierna een nummer weg),  aanvang 20.00 uur.
met adressen en algemene informatie Via onze home-page (http://www.
over onze afdeling. veron.nl/afdeling/amersfoort), e-mail,
Onze afdelingsbijeenkomsten worden ons afdelings packetstation PI8UTR en
gehouden op de tweede vrijdag van de
maand (behalve juli en augustus) in het
Burgemeester van Randwijckhuis,

Diamantweg 22, Amersfoort. Zaal open
19.30 uur, aanvang 20.00 uur. 
Elke maandag is er een VERON-A03
(Amersfoort) Activiteiten Maan-
dagavond (VAM-avond), bestaande  uit

Electron (“Komt u ook?”) zullen wij u
zoveel mogelijk op de hoogte houden
van het wel en wee van onze afdeling.

BESTUUR:
voorzitter (1): Heijmen Ceelen *) PA1HC Holkerweg 62 3861 PN Nijkerk 033-2459082
secretaris/vv (2): Ron v.d. Velden *) PA3HBI Springerstraat 54 3822 TC Amersfoort 033-4550563
penningmeester: Tijmen de Jong *) PA3GRM Ambachtlaan 57 3828 DB Hoogland 033-4802994
  giro: 3888404 tnv: VERON-A03-Amersfoort Ambachtlaan 57 3828 DB Hoogland
activiteiten: Jan Spierenburg *) PD0AUQ Mellemastraat 23 3815 PB Amersfoort 033-4728970
activiteiten: Hans Verberne PA3GDQ Klarinetpad 6 3822 CT Amersfoort 033-4552293
lid: Peter-Paul Hazelzet *) PE1FFB/NL7010 Hooglandseweg 116-118 3813 VE Amersfoort
lid: Kees de Haan *) PA3ARV Beethovenlaan 1 3862 GN Nijkerk 033-2454697

CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie: Hans Verberne PA3GDQ
  e-mail adres: j.h.verberne@kpn.com
QSL-manager: Peter Butselaar NL 5557 Seringstraat 37 3812 XA Amersfoort 033-4652067
zendcursus N en C: Jan van Essen PA0SNE Zandkamp 91 3828 GE Hoogland 033-4331683
  e-mail adres: j.van.essen@wxs.nl
morsecursus: Koos/Hilde Sportel PA3BJV/EKW A.Schweitzersingel 367 3822 BV Amersfoort 033-4551992
service-bureau: Hilde Sportel PA3EKW
immunisatie-funct.: Koos Sportel PA3BJV 
RTTY-bulletin: Henk Teubler *) PE1IMQ Molpad 11 3817 WS Amersfoort 033-4632296
NL-vertegenwoordiger: Marcel Zieltjes NL12023 Drakestein 8 3813 RB Amersfoort 033-4806840
computers: Antoon Oostveen PA1OVN Eikenlaan 38 3828 BZ Hoogland 033-4801633
vaa PI4AMF/NL8600: Hans Verberne PA3GDQ
depothouder: Heijmen Ceelen PA1HC 
archief VERON A03 Frank v. Hamersveld*)PA3DTX Van Woustraat 28 3817 PG Amersfoort
*) e-mail adres: call@amsat.org / (1) FAX voorzitter: 033-2470855 / (2) FAX secretaris: 033-4550704 
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GOUDEN SPELD PD0AUQ EN PA3AYQ               

AMATEUR VAN HET JAAR 1999               

Jan Spierenburg (PD0AUQ) en Evert Beitler (PA3AYQ) keken wel even vreemd
op toen hun echtgenotes de zaal binnenkwamen, gevolgd door de landelijk
voorzitter Jan Hordijk (PA0AJE).
Dit gebeurde 14 april j.l. tijdens een onderbreking van de lezing van Dick Rollema
(PA0SE) over de 136 kHz band. Reden van deze onderbreking was de uitreiking
van de Gouden Speld aan Jan en Evert, voor hun jarenlange inzet voor de VERON
afdeling Amersfoort en het radiozendamateurisme in het algemeen. 

Foto: Marc (PE1NPM) - in het
midden Jan Hordijk (PA0AJE)
met rechts van hem Jan
(PD0AUQ) en links Evert
(PA3AYQ). De laatste twee met
hun echtgenote.

Tijdens de kerstbijeenkomst van onze afdeling werd
Gerald (PE1PBU) uitgeroepen tot VERON-A03
radioamateur van het jaar 1999. Tijdens de
afdelingsbijeenkomst van vrijdag 12 mei 2000 werd
hem door onze voorzitter Heijmen (PA1HC) de
bijbehorende karikatuur overhandigd.
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Op 18 april 2000 is overleden 

OM Arthur Franciscus Dekkers 
(PA5AF/PZ5AF, voorheen PA3BRN)

Arthur was een bijzonder hartelijk mens, een enthousiast radioamateur
en bovenal een goede vriend. Een zware slag trof hem en zijn gezin toen
in 1994 zijn echtgenote Nita overleed. Tevens openbaarde zich spoedig
daarna bij hem een slopende ziekte. Ondanks dit alles bleef hij
optimistisch en enthousiast. Een paar maanden geleden ging zijn grote
wens in vervulling toen hij de roepnaam PA5AF kreeg toegewezen,
analoog aan zijn Surinaamse call PZ5AF.
Arthur heeft voor onze afdeling lange tijd het afdelingsblad 't Geruis
gedrukt en op zijn terrein zijn we menigmaal gastvrij ontvangen voor een
gezellige contest. Maar bovenal denken wij aan Arthur als een goede
vriend.
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte
met het verwerken van het verlies van de man die ook zij bovenal hun
vriend noemen. 

Namens de VERON afdeling Amersfoort 
Heijmen Ceelen (PA1HC), voorzitter

Na een ziekbed van 9 weken in het ziekenhuis, met veel wilskracht om
te overleven is op 1 juni op 62-jarige leeftijd overleden: 

ANNIE FRISCHALOWSKI-HOFLAND (PD0MKC)  

Met het overlijden van Annie (PD0MKC) verliezen wij een vooraanstaand
persoon in het verenigingsleven van het radio zendamateurisme en op
het maatschappelijk vlak in het Soesterkwartier in Amersfoort waar zij
vele jaren heeft gewerkt als maatschappelijk werkster.
Annie (PD0MKC) was een vrouw recht voor z'n raap, maar iedereen was
welkom. 
Wij wensen Heinz (PA3CPX) en zijn dochter, haar man en de kinderen
heel veel kracht om dit zware verlies te dragen. 

Namens bestuur en leden 
VERON afdeling Amersfoort 
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MEDEDELINGEN                

 
AGENDA                       

RTTY-BULLETIN - Iedere dinsdagavond om 20.30 uur verzorgen Jan (PD0RDQ)
en Henk (PE1IMQ) een RTTY-bulletin. Frequentie 145.7875 MHz, in  phone op
430.050/145.7875 MHz. (Na de vakantie (juli/augustus) starten wij 5 september
weer met de uitzendingen.)

QSL-KAARTEN - Vergeet u niet uw QSL-kaarten op de afdelingsavond af te
halen? Heeft u een nieuwe call laat  het uw QSL-manager en Centraal Bureau
VERON weten.

GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR - Onze  afdeling bezit een 2 m
transceiver (Kenwood TS700); antennes voor HF, VHF en UHF; coax met
amphenol en N-connectoren; 4 rotoren met stuurkabel; een aggregaat; en een
mobiele antennemast. Deze spullen kunnen door de leden worden geleend bij onze
depothouder Heijmen Ceelen (PA1HC), tel. 033-2459082. Uiteraard kan dit niet
ten tijde van afdelingsactiviteiten. LET OP: Bij reservering borgsom betalen,
annuleringskosten kunnen in rekening gebracht worden en schade is voor rekening
van de gebruiker.

GEBRUIK  VAN AFDELINGSCALL - Wilt u tijdens één contest of andere
activiteit de club-call gebruiken, dan kunt u dit aanvragen  bij  Hans Verberne
(PA3GDQ), tel. 033-4552293.

E-MAIL  - Wilt u via dit medium op de hoogte worden gehouden van onze
afdelingsactiviteiten of ons afdelingsblad digitaal ontvangen, geef dan uw e-mail
adres door aan onze secretaris. 

ARCHIEF - Wij zoeken voor ons archief foto's en krantenknipsels van vroeger en
nu die het beeld van het radioamateurisme in onze afdeling kunnen
complementeren. Heeft u iets of weet u iemand die voor ons afdelingsarchief
misschien materiaal heeft, kunt u dat laten  weten  aan  Frank  van Hamersveld,
Van Woustraat 28, 3817 PG Amersfoort, e-mail adres: PA3DTX@amsat.org.

SEPT 8 afdelingsbijeenkomst - onderling QSO + lichtbeelden
OKT 13 afdelingsbijeenkomst - lezing
NOV 10 afdelingsbijeenkomst - verkoping van courante artikelen
DEC 8 afdelingsbijeenkomst - bingo
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 VERON-SERVICEBUREAU AMERSFOORT - telefoon 033-4551992

voor: cursusmateriaal, onderdelen, techn. literatuur,
enz., een compleet overzicht vindt u in Electron
(u bespaart portokosten en de afdeling profiteert ervan)

Hilde Sportel (PA3EKW), Albert Schweitzersingel 367, 3822 BV  Amersfoort


