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  Voor de komende week is er nog geen zondag ronde. 
 

Tinus is nog op vakantie en is bezig met de terugreis. De eerst volgende zondag ronde 

is op zondag 25 augustus aanvang 11:00 

 

 

 

 

Clubavond 
De volgende clubavond is op dinsdag 10 september 2019.  Nieuwe lijst met datums, bezoek hiervoor de site 

van A39 Tilburg. Op deze avond is het ook mogelijk om spullen mee te brengen waar je vanaf wil of verko-

pen. Over gebleven spullen dienen wel weer mee naar huis genomen te worden. 

De lokatie is het honk van de scoutinggroep The Challange aan de Rueckertbaan 229  5042AE in Tilburg.  

Honk is geopend vanaf 19:00 uur. 

 

Vakantie foto’s 
Ben je nog op vakantie of ben al terug en is je set(je) mee gegaan, heb je hiervan foto’s gemaakt en wil je dit 

met andere delen dan zijn deze altijd welkom voor op de site A39 Tilburg. 

 

PD3PVH 
In de vakantie veel met de fiets op pad geweest en bij terug komst bij de cam-

ping was dit wat wij zagen en natuurlijk heel benieuwd wat dit nu was ? 

Het is een veld weekend vertelde één van de duitse mannen van de club uit 

Hameln op de Weserberg. 

 

Wij kregen natuurlijk een rondleiding en ze vertelde 

allemaal wat ze aan het doen waren met al die zenders 

die ze hadden uitgestald en natuurlijk kwam de vraag van waar die interesse dat wij 

kwamen kijken. 

Ik vertelde dat ik de zelfde hobby heb en dat ik een set bij me had in de caravan, ik 

vertelde hen dat wij ook een velddag houden en ik kon het natuurlijk niet laten om 

de mooie film te laten zien van onze velddag. Ja hoor toen kwam de fles snaps voor de dag en moesten wij 

natuurlijk proeven en vertelde erbij eigen mix. 

 

Op die avond Tinus (PF7DKW) gebeld om te vragen of hij qrv was, 

ze waren er pas en was druk bezig met opzetten van de tent. 

We hebben die avond een leuk en mooi contact gehad en kregen de 

groeten van heel de groep. ( Julian DJ3DE ) wij houden contact 

 

PF7DKW 

PA3ZDM 



 

Programma 39e HF Dag Apeldoorn 21 september 2019 

Op zaterdag 21 september 2019 is er weer de traditionele HF Dag te Apeldoorn, de dag waarop HF-amateurs 

elkaar ontmoeten. Een zeldzaamheid op de 39e HF dag, lezingen over Antarctica en 

het Duitse Alfred Wegener instituut voor poolonderzoek. 

Felix DL5XL komt ons hier over meer vertellen. Om hiervan te genieten kunt u op 

zaterdag 21 september langs komen op de HF-dag in Apeldoorn. 

Deze HF-dag wordt georganiseerd door de VERON en is dan ook bedoeld voor 

VERON leden, neem derhalve s.v.p. uw VERON-lidmaatschapskaart mee. Ook niet

-VERON leden zijn welkom zij worden dan wel geacht een financiële bijdrage te 

betalen van 10 euro, deze kan worden voldaan bij de organisatie ter plaatse. 

 

 

 

Correspondentieadres: 

Piet van Hilst    ( PD3PVH ) 

Annie Romeinstraat 12 

5142 MP  Waalwijk 

e-mail: a39@veron.nl  

https://www.veron.nl/nieuws/programma-39e-hf-dag-apeldoorn-21-september-2019/
mailto:a39@veron.nl

