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Onze afgelopen bijeenkomst in onze nieuwe zaal in de Eemgaarde bleek een
groot succes te zijn. Een recordaantal van 53 leden bezochten deze avond,
ondanks het feit dat sommige convo's nauwelijks te lezen waren. Het blijft
amateurwerk ..... Ook ditmaal treft U een afwijkende convo aan, aangezien
uw copywriter niet over de gebruikelijke schrijfmachine met brede wagen
kan beschikken.

-O-
Van OM Arnold Berkhout, PDoDJI ontving ik het bericht, dat zijn gezin op
27 mei uitgebreid werd met de geboorte van een dochter, Laura Bernadette.
Het adres is Corn.Dopperstraat 145, 3750 GB Bunschoten. Namens de afdeling
van harte gefeliciteerd!
                                    -O-                   Hans, PAoHML
========================================================================
= KOMENDE BIJEENKOMST: VRIJDAG 17 JUNI, RECREATIEZAAL VAN DE EEMGAARDE =
=                      DORRESTEINSEWEG IN AMERSFOORT.                  =
========================================================================
Onze laatste verenigingsavond van het jaar 76/77 zal besloten worden met
een VOSSEJACHT. Hopelijk zijn de weergoden ons die avond wel gezind.
Gestart zal worden om 20.15 vanuit ons nieuwe clubgebouw in de Eemgaarde.
Om Jan Tuithof zal zich met de start belasten. Getracht wordt voor hen,
die niet in het bezit zijn van een vossejachtontvanger, deze elders te
lenen. Tegen een geringe vergoeding kunnen deze die avond gehuurd worden.
Het is ons gelukt een aantal prijzen te bemachtigen, welke ons ter be-
schikking werden gesteld door de navolgende leveranciers:
C. de WILD ELECTRONICA, v. Galenstraat 31, Amersfoort: een tegoedbon à
                                               f 30,- (1e prijs)
G. BAK, Cigaren en tijdschriften, Operaplein, Schuilenburg: een sigaren-
                                               aansteker (2e prijs)
VIVO, Operaplein, Schuilenburg; een handmixer(3e  prijs) en als troost-
                                               prijs een vogelvoederbakje.
De prijsuitreiking zal na afloop van de vossejacht plaats vinden. Alle
deelnemers worden door de Vossejachtcommissie een goede jacht toegewenst!  
                                73 de PEoJKA en NL 4405 
                                   (Jules Kannemans en Jan Tuithof)

-O-
QSL KAARTEN.
Zij die ook tijdens de zomermaanden regelmatig hun QSL kaarten wensen te
ontvangen, worden geadviseerd het navolgende te doen: Schrijf op een
enveloppe Uw naam, adres en Call. Frankeer deze met voldoende postzegels.
Plaats deze op 17 juni achter Uw call in de kaartenbak. Medio augustus
kunt U - toezending verwachten. Indien U niet in de gelegenheid bent om 
op 17 juni in persoon aanwezig te zijn, dan kunt U mij die enveloppe ook
doen toekomen naar mijn huisadres: Juliettestraat 17, Amersfoort.
                                   -O-              73 , de Jules PEoJKA

ABONNEMENTEN  DX-PRESS / VHF BULLETIN
Tot nu toe (8 juni) zijn door mij verzonden aan de bij mij bekende abon-
nees: DX-Press nummers 12; 13, 14 en 17. De nummers 15 en 16 ontbreken en
heb ik ook nooit gehad. Van VHF Bulletin zijn tot nu toe slechts de num-
mers 13 en 14 door mij ontvangen en verspreid. U kunt er verzekerd van
zijn, dat als er wat bij mij binnenkomt dit in het algemeen binnen 3 á 
4 dagen ook bij U is, alleen als ik ze zaterdags ontvang kan het wat
langer duren, aangezien ik meestal maar 3 tot 5 exemplaren krijg, en de
rest gecopieerd moet worden.
                                    -O-                   Hans, PAoHML
Ditmaal geen opgave van nieuwe leden, echter wel een aantal leden die
bedankt hebben, of naar een andere afdeling zijn gegaan.
Bedankt als lid: J.J.M.. Linden, Burg. Timmermanslaan 36, Harmelen 
                 H.C. Bink, Charlotte de Bourbonlaan 38, Zeist.
Verhuisd of naar andere afd.:
                 D. de Man, Holzstraat 30, Harderwijk(naar afd.N.O.Veluwe) 
                 C. Loef, Gooierdijk 12, Leersum (naar afd. Wageningen) 
                 B.T. te Paske, PAoBP (verhuisd naar Heerde)
Rest mij nog U allen een prettige vakantie toe te wensen: De eerste bij-
eenkomst na de vakantie is op 16 september.
                                                          Hans, PAoHML




