nieuwsflits
VERON Amersfoort (a03) - nummer 173 – maart 2017

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 173 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 10 maart
en andere activiteiten, dit keer met als bijlage de VR-voorstellen voor de verenigingsraad
in Apeldoorn en het digitale maartnummer van ʼt Geruis met de stukken voor de huishoudelijke vergadering. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
MAART
- huishoudelijke vergadering en behandeling van de VR-voorstellen
Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor de huishoudelijke
vergadering op vrijdag 10 maart. De vergadering, die begint om 20.00 uur, is alleen
toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur uitgenodigde
VERON-leden (afdelingsreglement art. 7). Zaal open 19.30 uur.
De agenda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening door de voorzitter, Frans (PC2F)
Notulen huishoudelijke vergadering van 11 maart 2016
Jaarverslag over 2016
Verslag van de kascontrolecommissie
Financieel verslag van de penningmeester
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Beleid 2017
Vaststellen begroting voor 2017
Bestuursverkiezing
Pauze
Behandeling van de VR-voorstellen voor de VR in Apeldoorn
Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad
Rondvraag
Sluiting

Wilt u zich ook eens actief bemoeien met VERON zaken van onze afdeling? Maak dit dan
eens mondeling, schriftelijk of telefonisch bekend bij het afdelingsbestuur. Kandidaatstelling
is mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergadering. Het overzicht is als volgt:
bestuur:
voorzitter
Frans
(PC2F),
aftredend/herkiesbaar
secretaris
Gert
(PA2LO),
aftredend/herkiesbaar
penningmeester Roel
(PB0ACU), niet aftredend
leden:
Maarten (PA3EYC), niet aftredend
Hans
(PE1KWH), aftredend/niet herkiesbaar
Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.
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APRIL - lezing
Vrijdag 14 april is er een lezing over Lowband DXing door Remco den Besten (PA3FYM).
LOCATIE MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN
De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden in ontmoetingscentrum “De Herberg” aan
de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. De Watersteeg wordt in sommige
navigatiesystemen aangeduid als ʻﬁetspadʼ. Het beste is dan de Sporthal Nieuwland aan de
Zeldertsedreef 3, 3824 EJ Amersfoort in te voeren. Daar kan je ook het beste parkeren.
Voor bezoekers die de bus nemen: neem stadsdienst lijn 2, halte Zonnewijzer.
VERSLAG LEZING VAN FEBRUARI DOOR JAN (PE1KAM)
De avond werd geopend door Maarten met enkele huishoudelijke mededelingen. Hierna gaf
hij het woord aan Jan van Vembde (PE1KAM). Het onderwerp van zijn lezing was over veilig
werken op hoogte.
Bij werken op hoogte, zoals aan antennes op het dak of in een mast, is er val gevaar. In de
opleiding tot zendamateur wordt aan dit onderwerp beperkt aandacht gegeven. Dit terwijl
er toch jaarlijks in de amateurwereld gewonden en zelfs doden vallen bij het werken op
hoogte.
Jan houdt zich beroepsmatig bezig met veilig werken op grote hoogte. Zijn bedrijf adviseert
en verzorgt trainingen voor bedrijven die met dit onderwerp te maken hebben.
Aan de hand van een PowerPoint-presentatie en videoʼs vertelde hij over de vele aspecten
die er bij komen kijken om veilig te kunnen werken op grote hoogte.
Tijdens de presentatie kwamen bijvoorbeeld wet- en regelgeving, tips om veilig te werken
op hoogte en nog veel meer zaken aan de orde.
Al met al een zeer leerzame lezing die met een daverend applaus werd beloond.

VOSSENJACHT
Zondag 12 maart is er een FoxHole vossenjacht op 80 meter, dat is de eerste zondag
na de VERON-afdelingbijeenkomst van 10 maart 2017. Ook niet leden, maar radio
geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom.
De start voor deze jacht zal zijn op een parkeerplaats aan de Treekerweg*). Let op alleen
te bereiken via N227. Kaartcoördinaten 52°5ʼ35.47”N en 5°21ʼ45.13”O.
Voor de start moet de naam, call of nl-nummer op de startkaart worden gezet. Aanmelden/
inschrijven vanaf 12.30 uur, start tussen 13.00-13.30 uur, maximale looptijd/zoektijd 2 uur.
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Niet vergeten
Voor een vossenjacht is het belangrijk een werkende peilontvanger met goede batterij,
liniaal en kompas mee brengen. Enkele ontvangers zijn ook beschikbaar voor degene die
zelf geen ontvanger heeft.
Amersfoortse vossenjachten
Wie het vooral leuk vindt om van de frisse lucht te genieten, is in Amersfoort aan het juiste
adres. De jachten worden gehouden op het Landgoed Den Treek-Henschoten. Het terrein is
vrijwel vlak en het traject gaat altijd over bestaande paden. Lopen mag uitsluitend over
paden en wegen. De Amersfoortse vossenjachten zijn bijzonder geschikt voor beginnende
jagers, terwijl ervaren jagers zich kunnen laten verrassen. Ons doel is om eenvoudige
vossenjachten te organiseren, waarbij het niet zozeer aankomt op snelheid, maar eerder op
peilvaardigheid.
Wij annuleren de vossenjacht...
...
indien de windsterkte ≥ 9 Beaufort of meer is.
...
bij hevige regen en sneeuw.
...
bij ijzel- en gladheidvoorspelling.
...
een weeralarm is afgegeven met een advies van thuis te
blijven.
Op het Landgoed Den Treek Henschoten mag lopen alleen over
paden en wegen:
Om bij de zender te komen is het loodrecht op het pad
maximaal 5 meter van uit het midden van het pad
gemeten toegestaan het bos te betreden.
De beheerder heeft bij overtreding van deze regel een tarief
van 97 Euro inclusief 7 euro administratie kosten.
Tot ziens en een goede jacht, bij de radiovossenjacht op zondag
12 maart 2017.
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),
vossenjachtcommissie Amersfoort
*) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.

CONTESTEN
Via deze link vindt u de contestpagina van de afdeling. Daar staan de data op waar men
onder de call van PI4AMF van plan is om mee te doen aan een contest, zoals bijvoorbeeld
de PACC, een velddag of een andere plaatselijke activiteit, maar ook van contesten die
vanuit ons clubstation in Bunschoten worden georganiseerd onder de eigen of speciale call.
Wil je ook mee doen of eens komen kijken hoe dat verloopt, stuur dan een e-mail
naar: qsl (AAN) pi4amf.nl.
VERON AFDELINGSCOMPETITIE
Ook in 2017 doen weer diverse leden van VERON Amersfoort mee met de afdelingscompetitie. Ik wil vanaf deze maand daar wat over schrijven om de afdelingscompetitie wat
meer bekendheid te geven. Mogelijk dat nieuwe mensen geïnteresseerd raken en bestaande
deelnemers fanatieker worden, dat wil ik doen door elke maand de tussenstand hier te laten
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zien en daar wat over te schrijven. Iets in de trend van grootste stijger of daler.
Op dit moment kan ik nog niet aangeven wie afgelopen maand het fanatiekst bezig is
geweest dus daar start ik komende maand mee.
VERON Amersfoort Toch zijn er een paar opvallende zaken te noemen
resultaat in de VERON
PI4AMF staat uiteraard fier bovenaan vanwege de
competitie (28-2-2017)
2000 QSOʼs tijdens de PACC. Daar hebben alle
deelnemers en organisatie van de PACC aan mee1. PI4AMF
52
29.8 %
gewerkt, waarvoor dank.
2. PA0RBA
29
16.6 %
De tweede plaats wordt bezet door Rienus (PA0RBA)
3.
PA3EYC
24
13.7 %
die afgelopen jaar met de wisselbeker er vandoor ging.
4.
PB0ACU
20
11.4 %
Hij is dus weer goed op dreef.
5. PA2LO
9
5.1 %
Opvallend is de plaats van Roel (PB0ACU). Die staat al
6. PA1LEX
9
5.1 %
jaren op 1 of 2 maar moet nu nog genoegen nemen
met de vierde plaats. Roel kennende zal hij straks weer
7. PA3GRM
6
3.4 %
veel te horen zijn tijdens de DIGI-contesten om een
8. PC3M
6
3.4 %
paar plaatsen hoger te claimen.
9. PD0PIW
4
2.2 %
Opvallend ook is Lex (PA1LEX), die zich vorig jaar
10. PD0WVD
4
2.2 %
gemeld heeft bij de CW-cursus en nu al regelmatig te
11. PC2F
4
2.2 %
horen is tijdens CW-contesten. De beginneling is
12. PA0RSM
3
1.7 %
verwikkeld in een nek aan nek race met de oude rot
13.
PA1LIO
3
1.7 %
Gert (PA2LO). Dit moet uiteraard Gert zijn eer te na
14. PE1KWH
1
0.5 %
zijn, maar Lex heeft de smaak te pakken dus tussen die
Totaal
score:174
twee zie ik nog wel een strijd in de komende maanden.
In 2016 is afdeling Amersfoort zevende geworden met
761 punten. De ambitie is uiteraard dat we weer voor plek 7 of beter gaan, dit moet geen
probleem zijn als iedereen daaraan meewerkt. Een puntje voor de afdelingscompetitie is
snel gehaald, slechts 25 QSOʼs in een contest is voldoende. Dat kan in een CW-, SSB-,
RTTY- of PSK-contest zijn. Je hebt er geen wereldantennes voor nodig, veel van
bovenstaande deelnemers hebben enkel een draadantenne of vertical. Er mogen een
ongelimiteerd aantal zendamateurs meedoen dus dat hoeft niet bij 14 deelnemers te
blijven. De afdeling staat momenteel dank zij hun inzet met 174 punten op de tiende plaats.
Probeer het eens. Wil je weten hoe het in de praktijk gaat? Stuur even een mail naar
pa3eyc(at)live.nl. Dan kunnen we een keer afspreken om bij PI4AMF je de kunst van het
contesten te demonstreren en kan je het zelf live uitproberen.
Op https://afdelingscompetitie.veron.nl/ vind je alle informatie.
Maarten (PA3EYC)
PI6AMF VOORZIEN VAN NIEUWE FIRMWARE
De repeaterbeheerder van de 23cm omzetter laat het volgende weten dat in februari 2017
de 23cm repeater PI6AMF voorzien is van nieuwe firmware.
Doordat sommige amateurs geen direct zichtverbinding hebben en daardoor wat hakkelend
over de repeater heen komen werd regelmatig de rogerbeep geactiveerd. Ook was de
rogerbeep vaak hoorbaar doordat sommige gebruikers een te breed signaal hebben of wat
naast de frequentie staan.
De rogerbeep is nu verwijderd in de normale mode en de squelch is wat vertraagd. Hiermee
proberen we amateurs die net ontvangen worden beter hoorbaar door te kunnen zetten.
Wil je toch de rogerbeep horen om uit te vinden hoe goed je bent ontvangen, dan kan je
subaudio gebruiken van 77Hz. Dan wordt de rogerbeep weer geactiveerd en kan je de
signaalsterkte vaststellen.
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LANDELIJKE OPEN DAGEN BIJ RADIOAMATEURS 2017
In de week van 22 t/m 30 april laten radioamateurs zien waarom hun vrijetijdsbesteding zo
boeiend is, want positieve PR naar de buitenwereld kan amateurradio goed gebruiken!
Iedereen kan meedoen, als afdeling, contestgroep, interessegroep of individueel. Zolang er
maar VERON leden bij de organisatie betrokken zijn.
De bedoeling is promotie van amateurradio en de VERON. Iedereen die meedoet aan de
ODR kan daar zijn eigen invulling aan geven. Van het openen van de afdelingsruimte en
bezoekers zelf verbindingen laten maken tot het tentoonstellen van zelfbouwprojecten. Of
van een velddag opstelling tijdens Koningsdag tot leuke soldeerprojectjes voor de jeugdige
bezoekers.
De PR-Commissie heeft hiervoor e.e.a. voorbereid aan promotiemateriaal, ook is er een tips
en checklist: Hierin vind je een lijst met tips en een checklist om je een stuk op weg te
helpen.
Wil je meehelpen om amateurradio eens flink positief in het nieuws te brengen? Als groep,
afdeling of individueel tijdens de landelijke Open Dagen bij Radioamateurs 2017? Meld je
dan aan via het contactformulier van de PR-Commissie, geef ook aan welke activiteiten je
wilt ondernemen. Aanmelden kan tot 1 april a.s. (Bron: VERON.nl.)
OM JAAP VAN DEN HAM, SILENT KEY
Op 24 februari 2017 is op 83-jarige leeftijd overleden ons oud-afdelingslid Jaap van
den Ham (ex PE1AEH).
Jaap was in eind jaren ʼ70 een actieve radio-amateur. Hij was altijd wel op de 2 meter
band te vinden. Niet alleen vanuit onze regio zelf, maar ook vanuit de camping in
Holten waar in die jaren veel Amersfoortse amateurs te vinden waren. Bij activiteiten
die door de afdeling werden georganiseerd was Jaap regelmatig aanwezig. De laatste
jaren was Jaap niet meer actief in de hobby en had hij zijn roepletters opgezegd.
Jaap is de vader van ons afdelingslid Linda (PD0MCP) en schoonvader van Ron
(PA3DAM).
Wij wensen hen en de rest van de familie en vrienden sterkte in deze moeilijke tijd.
Namens leden en bestuur,
Frans de Bles (PC2F) (voorzitter VERON Amersfoort)
BEZOEK AAN DE HAMCATION IN ORLANDO
Gerard (PD0PIW), Frans (PC2F) en Gert
(PA2LO) bezochten de afgelopen week de
HamCation in Orlando. Dit driedaagse
evenement is het op één na grootste radio
evenement in de Verenigde Staten en werd
dit jaar voor de 71ste maal georganiseerd.
Alleen de Hamvention in Dayton (Ohio) is
groter.
Op dinsdag 7 februari bracht British Airways
ons vanaf Amsterdam, met een tussenstop
in Londen, naar Tampa in Florida. Daar
werd de eerst nacht ook overnacht, maar
niet voordat er in een lokale gelegenheid
nog even wat klassieke Amerikaanse vleesgerechten werden geproefd. Dat reizen een

vermoeiende bezigheid is bleek snel toen
we terug waren in de hotelkamers. We
vielen als een blok in slaap.
De toerist uithangen
De volgende ochtend vertrokken we na het
nuttigen van een typisch Amerikaans ontbijt
(eieren, spek en veel koffie) richting het
onderkomen voor de komende dagen. De
route leidde ons langs Clearwater, waar we
in onze korte broeken en korte mouwen
heerlijk over het strand en de pier konden
lopen. Ook stopten we op onze route in de
plaats Tarpon Springs. Dit is een plaatsje in
Griekse stijl dat bekend staat om het duiken
naar natuurlijke sponsen. Op de kade, de
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zogenaamde sponge dockʼs, lagen ook nu
een ruime hoeveelheid sponzen te wachten
om verkocht en verwerkt te worden. Na
deze tussenstop zijn we doorgereden
richting onze eindbestemming in Crystal
River. Met een tussenstop voor het doen
van wat boodschappen en het nuttigen van
een sappige steak kwamen we daar in de
middag aan.

Station opbouwen
Als radio-amateur wil je natuurlijk ook de
condities ʻin den vreemdeʼ onderzoeken.
Daarom werd er op donderdag een klein
(draad-)antenneparkje opgezet. Normaal is
er op de locatie waar we verbleven de
beschikking over een tweetal grote beams,
maar helaas zijn deze vorig jaar tijdens een
directe blikseminslag verloren gegaan. De
planning is om dit jaar een nieuwe antenne
op de 35 meter hoge antennemast te
installeren, maar voor nu was het dus
ʻbehelpenʼ met draadantennes. Later op de
dag zijn we in de omgeving wat wezen
rondkijken. Gert nam de mannen mee naar
een natuurgebied, waar wilde dolfijnen
werden gespot. En passant werden we nog
even uitgebreid door een lokale visser,
volgens eigen zeggen voormalig drugsgebruiker en moordenaar, gewezen op het
evangelie.
Na al deze geestelijke belasting en het
rondlopen in het natuurschoon was het
weer tijd om iets te nuttigen. Maar niet
voordat nog even de plaatselijke Welkoop
werd bezocht en er even de lokale
hoofddeksels werden gepast. Na het eten

werden er deze dag nog diverse QSOʼs
gemaakt.
Naar de beurs
Vrijdag was de eerste dag van de
HamCation. Maar eerst moesten we nog
even langs het distributiecentrum van UPS,
zoʼn 50km verderop. Daar lag namelijk een
bouwpakketje van de firma Elecraft klaar.
Binnenkort werkt er iemand uit de afdeling
met een nieuwe Elecraft K3S! Daarna werd
het tijd voor de HamCation. Al snel bleek
dat de locatie prima bereikbaar was en
meer dan voldoende gratis (!) parkeerplaatsen heeft. Omdat we al tickets hadden
gekocht, konden we zo doorlopen. We
waren nog maar kort binnen toen we Peter
Meijers (AI4KM) en zijn vrouw Lidy tegen
kwamen. Peter is de voorzitter van de
organisatie van de HamCation en Lidy is
naast penningmeester ook nog degene die
alle contracten rond het evenement regelt.
Ondanks de drukte namen Peter en Lidy alle
tijd voor hun ʻNederlandseʼ gasten en onder
het genot van een kop koffie en een donut
werden we bijgepraat over de organisatie
van het evenement. Maar liefst 170 vrijwilligers werken er aan mee!

Op de beurs zelf zijn we eerst door de hal
met commerciële aanbieders gelopen.
Bekende Amerikaanse merken, zoals Heil
(microfoons), MFJ (allerlei), Green Heron
(rotor controllers), Tarheel (mobiele
antennes), Gap (antennes) waren allemaal
vertegenwoordigd. Ook de bekende radio
merken waren er allemaal: Kenwood,
Yaesu, Icom, Elecraft en Flexradio. Waar in

6/8

Friedrichshafen de merken uitpakken met
grote professionele stands, worden in
Orlando de modellen vooral op een tafel
uitgesteld om te proberen. Prima natuurlijk,
maar voor wie Friedrichshafen gewend is,
doet het toch wat goedkoop aan. Alleen
Icom had een meer professionele stand
ingericht. Tijdens de beurs waren er geen
nieuwe modellen aanwezig. Bij Icom
hadden we de IC7610 verwacht, deze was
er niet.
Na de hal met commerciële aanbieders zijn
we doorgelopen naar de hal met tweedehands zaken. Daar was meer dan voldoende
aanbod. Vooral voor liefhebbers van
Amerikaanse merken, zoals TenTec, Drake
en Collins zijn dit soort beurzen een
aanrader: er is meer dan voldoende
aanbod. Ook voor wie houdt van nostalgische Amerikaanse microfoons als de
Astatic silver eagle is er voldoende keus.
Qua prijsniveau is het aanbod vergelijkbaar
met wat in ons land gevraagd wordt.
Op vrijdag hadden we niet voldoende tijd
meer om ook alle stands buiten te bezoeken. We besloten om dat de volgende
dag te gaan doen en op zoek te gaan naar
een leuke eetgelegenheid in Orlando waarna
we terug zijn gereden naar Crystal River.
De volgende dag, zaterdag, was de beurs
beduidend drukker met zowel bezoekers als
de aanbieders met een verkoopkraam.
Onder een heerlijk blauwe lucht en een
temperatuur van 28 graden zijn we lekker
langs de kramen gestruind. Ook hebben we
vanaf de beurs nog even geprobeerd om bij
één van de stands verbindingen te maken
met Nederlanders die aan de PACC deelnamen. Helaas waren die op de IC-7300 en
Hexbeam niet te horen, dus dropen we af
zonder contest QSOʼs vanaf de HamCation.
Halverwege de middag zijn we nog even
langs de ruimte van de organisatie gelopen,
waar we Lidy aantroffen. We hebben haar
nog even bedankt voor de goede zorgen en
gecomplimenteerd met de fantastische
organisatie. Het is zeker een aanrader om
deze beurs eens te bezoeken!
Terug in Crystal River zijn we nog even
achter de set gekropen en konden we met
de roepletters W2PCF nog wat PACC-

verbindingen maken op 40 meter. Ook met
de PACC-crew van PI4AMF werd een QSO
gelogd. Bedankt mannen!
Zondag: activeren WWFF KFF-0237
Crystal River is bekend vanwege de grote
hoeveelheid zeekoeien (manatees) die er in
de winterperiode verblijven. Op zondag
hebben we het Crystal River National Wild
Refuge bezocht. In dit park heb je grote
kans deze beesten aan te treffen. We
werden niet teleurgesteld en al snel spotten
we de eerste manatees. Omdat het park
geldig is als park voor het World Wide Flora
& Fauna (WWFF) programma, hadden we
een antennemastje, antenne en een KX3
meegenomen. Nadat we zelf uitgebreid in
het park hadden rondgelopen, vonden we
een mooi plekje om een station op te
zetten. In totaal maakten we 73 QSOʼs als

W2PCF/P vanuit het park met kenmerk KFF0237. De verste DX was met een station uit
Italië! Toen we rond 17.00 uur de laatste
verbinding maakten, wisten we dat dit ook
meteen de laatste verbinding van onze trip
zou worden: maandag stond in het teken
van onze terugvlucht.
Weer terug
Ook onze terugvlucht werd weer prima
verzorgd door British Airways. Op dinsdag
14 februari waren we weer in Amsterdam.
Precies op tijd om met onze XYLʼs
Valentijnsdag te vieren. We kijken terug op
een heerlijke week!
Gert (PA2LO)
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EEN BAKKIE BIJ DE BUREN...
Op zaterdag 25 februari werd in ʼt Harde de radiobeurs van de VERON Noord-Oost Veluwe
gehouden. Ook dit jaar weer een gezellige beurs met voldoende aanbod voor zowel de
zelfbouwer als de stekkerdoosamateur. Amersfoort was goed vertegenwoordigd onder de
bezoekers. Zo kwamen we onder andere Koos (PA3BJV), Hilde (PA3EKW), Rient (PA3GXP),
Rob (PA0KEL), Cil (PA1RBZ), Jack (PD2J), Gerard (PD0PIW), Maarten (PA3EYC), Simon
(PA0SLW), Tijmen (PA3GRM) en Lex (PA1LEX) tegen.
Onze ʻburenʼ van Noord-Oost Veluwe kunnen terugkijken op weer een geslaagd evenement!
Gert (PA2LO)
LANDELIJKE RADIO VLOOIENMARKT DEN BOSCH
Op zaterdag 11 maart 2017 nodigt de VERON afdeling Den Bosch u weer van harte uit op
onze 42ste, jaarlijkse, Landelijke Radio Vlooienmarkt, in het AUTOTRON in Rosmalen (SHB).
De vlooienmarkt is geopend van 9.00 - 15.30 uur, de entreeprijs is € 8,- per persoon. De
kassaʼs gaan al om 8.00 uur open, u kunt dan alvast de verwarmde ingangshal in.
Voor het laatste nieuws en informatie: http://radiovlooienmarkt.nl/.
BIBLIOTHEEK
Uit de nalatenschap van Wim (PA3AGZ) hebben wij een uitgebreide collectie CD's en DVDʼs
met videoʼs en tijdschriften. Een lijst met titels vindt u op hier.
't GERUIS
't Geruis verschijnt in normale oplage een keer per jaar via e-mail, n.l. een nummer met de
stukken voor de huishoudelijke vergadering in maart. Verder kunt u via onze homepage een
speciaal nummer downloaden met adressen en algemene informatie over onze afdeling. Alle
nummers van 't Geruis 1974 t/m 2017 vindt u hier.
QSL-KAARTEN
Vergeet u niet uw QSL-kaarten op de verenigingsavond op te halen. U kunt op:
http://www.nl5557.nl of onze homepage kijken of er kaarten voor u zijn.
VAM (VERON Amersfoort Maandag(activiteiten)avond)
Elke maandag is er een VAM-avond in Bunschoten (Haarbrug 10-B)
(zie voor info over vakanties en andere activiteiten vanuit Bunschoten ook
onze homepage, https://www.pi4amf.nl en https://twitter.com/pi4amf).

Wenst u de Nieuwsflits niet langer te ontvangen of heeft u een
nieuw e-mailadres dan kunt u dat doorgeven aan Gert van Loo
(a03@veron.nl). Heeft u een bericht/artikeltje voor in de volgende
Nieuwsflits dan kunt u dit ook opsturen naar dit e-mailadres.
PS
BCC

- de Nieuwsflits wordt alleen digitaal verzonden.
- abonnees digitaal mededelingenblad "'t Geruis".
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