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Mededelingen namens het bestuur van A63
Afdelingsbijeenkomst 2 april 2019
We gaan deze avond beginnen met de behandeling van de voorstellen voor de VERON Verenigingsraad
(VR). Het is niet de bedoeling inhoudelijke op de voorstellen in te gaan en we zullen de stemming schriftelijk afhandelen. Kijk dus van tevoren even op de VERON website of in de Electron wat de voorstellen
inhouden en bepaal alvast je stemgedrag. Het zijn dit jaar maar 10 stuks. Mocht je de voorstellen in detail
willen inzien, neem dan even contact op met ondergetekende.
Harm Paas, PA0HPG komt deze avond een lezing geven over de
Arduino. De lezing "Arduino in de Shack" is een inleiding in het
gebruik van de Arduino door de radiozendamateur en laat zien
welke kennis en apparatuur nodig is om deze technieken te kunnen gebruiken. De lezing begint met het hoe en waar we de
Arduino kunnen toepassen en vervolgt met een overzicht van
de hardware en software ontwikkeltechnieken die daarvoor nodig zijn. De lezing eindigt met een aantal voorbeelden van gebruik in de shack en een demonstratie van de ontwikkelomgeving. Na het volgen van de lezing is de amateur in principe in
staat zich verder zelfstandig te bekwamen in het toepassen van
kleine computers bij de bouw van apparatuur in de shack.
Dit zou zomaar een aftrap kunnen worden van een afdelingsactiviteit zoals het samen bouwen van een
Arduino project. Denk dus alvast maar eens na over een geschikt ontwerp of project, op internet zijn
voldoende voorbeelden te vinden. Graag allemaal tot ziens op 2 april a.s. in zalencentrum De Buorskip,
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Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur. De QSL service is wel
aanwezig maar wordt door iemand anders waargenomen. Johan, PE1RWL, de sub-RQM van A63 is helaas
verhindert.

Afdelingsbijeenkomst 7 mei 2019

HELLUP!!! – NOG GÉÉN GESPREKSLEIDER!!! – WIE OH WIE???
Tijdens deze afdelingsbijeenkomst gaan we weer een technisch onderwerp behandelen. Deze avond keer is het onderwerp: “Propagatie’’. Wat is propagatie? Waar heb je het
voor nodig of wat heb je eraan? Wat speelt er zich af in de
luchtlagen boven ons en wat is de invloed van de zon hierop.
Op welke banden heb je hier wat aan? Kun je het voorspellen
en welke bronnen zijn daarvoor beschikbaar? Zomaar een
handvol vragen om de discussie te starten. We hebben iemand of meerderde mensen nodig die de avond willen
begeleiden. Kun en/of wil je hier graag wat over vertellen of demonstreren, meld je dan even bij ondergetekende. Dit hoeft echt niet in de vorm van een uitgebreide
PowerPoint presentatie of lezing. Gewoon in een informele setting met elkaar over dit onderwerp discussiëren en kennis en ervaring delen is de insteek.

Muntronde

We kregen een opmerking dat er geen informatie over de afdeling A63 - Friese Wouden
tijdens de wekelijkse Muntronde is te horen. Kennelijk wordt dit als een gemis ervaren.
Binnen het bestuur zijn er helaas geen Muntronde deelnemers. Wie van de leden van A63
is wel regelmatig in de Muntronde actief en zou dit voor zijn rekening willen nemen? laat
het even weten aan ondergetekende.

Cultuur-historisch jaar 2019 in Smallingerland

Iedere twee jaar wordt in Smallingerland een cultuur-historisch jaar georganiseerd. Allerlei thema’s zijn al
aan bod geweest. In 2019 hebben is er gekozen voor het thema Media, met als ondertitel “ van ganzenveer
tot smartphone”. Dit omdat in 2019 de radio in Nederland 100 jaar bestaat. De organisatie is in handen
van een kernteam bestaande uit de gemeente en Smelne’s Erfskip, de cultuur historische organisatie.
VERON afdeling A63 is uitgenodigd om te kijken welke rol de zendamateurs hierin zouden kunnen spelen.
Mocht iemand van jullie hieraan willen deelnemen en meewerken, dan graag een berichtje aan ondergetekende.

Namens het bestuur:
Bert, PA1BK
Secretaris VERON A63
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Donaties voor PI4M kraam Friese Radio Markt
Afgelopen jaren zijn wij goed gesteund door de leden van de VERON A63 met inbreng voor
onze kraam op de Friese Radiomarkt, o.a. oude radio's, antennes, computer accessoires,
voedingen, bossen coax etc. allemaal t.b.v. de contestclub PI4M.
Kijkt u voor de zekerheid ook even op zolder, misschien staat er nog iets waarvan u het
eigenlijk zonde vind dat het niet wordt gebruikt of naar de milieustraat gebracht moet worden? Neem eventueel contact op met onderstaande dan halen wij het graag bij u vandaan.
Vorig jaar was de kraam volledig leeg verkocht!
73'Laurens PD9X
lsierdsma@gmail.com

2 foto’s van de lezing, Low Band DX-ing door Remco den Besten, PA3FYM
geen verslag ontvangen.
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Lidmaatschappen.
Lid worden?
Wilt u lid worden van de VERON afd. Friese Wouden? Dan kan dat op de volgende site: http://www.veron.nl/lidworden/

Geen lid, maar wel A63 nieuws ontvangen ?
Zowel voor leden, als voor niet-leden geeft de VERON afd. Friese Wouden circa 9 keer per jaar een
afdelingsuitgave uit. U kunt zich hierop abonneren door een lege E-mail te sturen naar nieuws-subscribe@a63.org
Afmelden kunt u doen door een lege E-mail te sturen naar nieuws-unsubscribe@a63.org en vervolgens ontvangt u
een bericht met nadere instructies waarna u afgemeld bent.

Donateur worden ?
Donaties aan de afdeling, worden gebruikt voor het financieren van zaken zoals de Friese Radiomarkt, onze
deelnames aan velddagen, onze digitale nodes, en het verwezenlijken van toekomstige plannen waarvoor
draagvlak bestaat onder onze afdelingsleden. Voor het doen van een donatie kunt u zich wenden tot onze
penningmeester.

Agenda
D AT UM

A CT I V IT E IT

O P M ER K I N G

2 april 2019

Harm Paas, PA0HPG

Arduino in de shack

7 mei 2019

Technisch onderwerp verzorgd door de
leden.

Propagatie.

25 mei 2019

41ste Friese Radio Markt

In en rondom "De Buorskip" in
Beetsterzwaag.

4 juni 2019

Geen bijeenkomst.

2 juli 2019

Geen bijeenkomst.

6 augustus 2019

Geen bijeenkomst.

3 september
2019

Technisch onderwerp door de leden.

Antenne aanpassingen.

1 oktober 2019

Lezing.

Nog niet bekend.

5 november 2019

Technisch onderwerp door de leden.

Nog geen onderwerp!

3 december 2019

Geen bijeenkomst.
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Bestuur
F U N CT I E

NAAM

C A LL

O P M ER K I N G

E -M A I L

Voorzitter (ad interim)

Bert Kamminga

PA1BK

Vacant

Voorzitter.a63@veron.nl

Secretaris

Bert Kamminga

PA1BK

Beheer call PI4EME en PI4M

Secretaris.a63@veron.nl

Penningmeester

Johannes
Blom

PE1LUB

Algemeen bestuurslid

Dick van Ens

PA1DE

Algemeen bestuurslid

Frank Talens

PF5T

pf5t@veron.nl

Algemeen bestuurslid

Johan Friso

PE1RWL

johanfriso31@hotmail.com

Penningmeester.a63@veron.nl
Redactie CQ Friese wouden &
Webmaster

Redactie.a63@veron.nl

Medewerkers
A CT I V IT E IT

N A AM

C A LL

E -M A I L

Regionale QSL-manager R14

Brant Visser

PE0BV

brentnew@hetnet. nl

sub-RQM A63

Vacature (tijdelijk
Bert Kamminga)

PA1BK

secretaris.a63@veron.nl

Redactie CQ Friese wouden

Dick van Ens

PA1DE

redactie.a63@veron.nl

Webmaster a63.veron.nl

Dick van Ens

PA1DE

webmaster.a63@veron.nl

PR tbv A63

Vacature

Lezingen tbv afdelingsbijeenkomsten

Vacature (tijdelijk
Bert Kamminga)

PA1BK

secretaris.a63@veron.nl

Friese Radiomarkt

Kor de Vries

PA0KDV

frm@a63.org

Contestgroep PI4M (voorzitter)

Kor de Vries

PA0KDV

pa0kdv@a63.org

Beheer call sign PI4M en PI4EME

Bert Kamminga

PA1BK

secretaris.a63@veron.nl

Ontstoringskoffer

Jan Janssen

PA0JMG

bci.koffer@a63.org

Begeleiding zelfbouw projecten m.n.
antennebouw en beheer antenne analyzer

Tamme Hofstee

PA3GJD

tammehofstee@hotmail.com
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