
Clubavond 
De clubavond van dinsdag 9 februari deze was matig bezocht tw; 10 amateurs dus het was een rustige avond. 

 

De volgende clubavond is op dinsdag 10 maart 2020 vanaf 19:00. 

Op deze avond hebben we een lezing voor “100 jaar radio” deze lezing 

wordt gedaan door Gidi Verheijen ( PA0EJM ) de lezing zal om 19:45 

begingen. Na de lezing kan ik aan geïnteresseerden mijn boek aanbie-

den, al of niet gesigneerd.  
 

zorg dat je er ook bent, hoe drukker hoe gezelliger en het wordt een 

leerzame avond. Voor de mensen die ook willen komen en niet weten 

waar wij zitten bij deze het adres: 
 

De locatie is het honk van de scoutinggroep  

The Challenge aan de Rueckertbaan 229  5042 AE in Tilburg.  
 

OP zondag 9 februari 2020 was er geen zondags ronde inverband met 

de PACC Contest die is geweest. Tinus ( PF7DKW ) en Erik 

( PA3DZM ) deze hebben in dit weekend goed hun best gedaan. 

 

 

14 april 2020,  ledenvergadering  geopend vanaf 19:00 uur 

Tijdens de vergadering komt o.a. de volgende punten aan de orde: 

 

- terugblik op het jaar 2019 

- kascontrole 

- de velddag en opgeven  ( 5-6-7 juni ) 

- eigen bijdrage en wie doet wat 

- nieuwsbrief en website van a39 

 

Heb je nog ideeën of voorstellen voor de vergadering stuur deze tijdig in naar het mail adres a39@veron.nl 

 

Bent u verhinderd voor deze avond meld u tijdig af. 
 

Lijst met datums voor activiteiten 2020, bezoek hiervoor de site a39.@veron.nl  

 

 

   

 

   
 

 

Afdeling A39  Tilburg Vereniging voor 

  Experimenteel 

Radio Onderzoek 

  in Nederland 



14e voorjaarsbeurs zaterdag 7 maart 2020 Deventer 
17/12/2019/in Aankondiging evenementen /door Johan Evers (PE1PUP)  

 

Voorjaarsbeurs Deventer op 7 maart 2020 
Op zaterdag 7 maart 2020 wordt in De Schalm, Dreef 1 te Deventer 

de 14e editie van de radio en elektronicabeurs gehouden. Net zoals 

vorig jaar zijn er weer ruim 45 deelnemers uit heel Nederland aanwe-

zig. Onder andere met een groot aantal nostalgische apparaten. Maar 

ook met boeken, schema’s en andere lectuur. Dus zet deze voorjaars-

beurs gelijk in uw agenda! 

 

Let op:  

De  replica zender van Idzerda waarmee hij in 1919 begon met radio 

uitzendingen is ook te zien op deze radiobeurs.  

 

Voor verzamelaars en liefhebbers zijn er historische radio’s met on-

derdelen daarvan. Maar er is ook een grote keuze aan platenspelers, 

bandrecorders, grammofoonplaten (78-, 33- en 45-toeren) en naalden. 

Tevens wordt de moderne elektronica zoals laptop ’s, harde schijven, 

geheugens, telefoons, moederborden, processors en kabels niet verge-

ten. 

De NVHR (Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio) is wederom met een enthousiast repara-

tieteam aanwezig. Bezoekers kunnen een defecte lampenradio meebrengen. Het reparatieteam zal deze gratis 

proberen te herstellen. Voor de reparatie is alleen een bijdrage nodig voor de vervangen onderdelen. 

 

 

Over de NVHR 
De Nederlandse vereninging voor de historie van de radio bestaat al meer dan 40 

jaar. Dit is de vereniging voor mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis 

van de radio en draadloze telegrafie. Neem eens een kijkje op de website van 

de NVHR 

 

Openingstijden voorjaarsbeurs 
De beurs is geopend van 9.30 tot 13.00 uur. 

Inlichtingen: w.f.geldhof@concepts.nl 

Gratis toegang 
Ruime gratis parkeergelegenheid en Toegang Gratis. 

Wijkgebouw De Schalm, Dreef 1, 7414 EA  Deventer. 

https://www.veron.nl/nieuws/voorjaarsbeurs-deventer/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1pup/
http://www.nvhr.nl/
http://www.nvhr.nl/frameset.htm?&ContentFrame
mailto:w.f.geldhof@concepts.nl
http://deschalm-deventer.nl/


Landelijke radiovlooienmarkt Autotron Rosmalen 

 
Op zaterdag 21 maart 2020 nodigt VERON afdeling Den 

Bosch u weer van harte uit op de 45ste jaarlijkse Landelijke 

Radio Vlooienmarkt. Wederom in het Autotron te Rosmalen 

(SHB). Met recht spreken we over de meest bezochte gebeur-

tenis op radioamateur gebied in Nederland. Lees de laatste de-

tails op de website van de Radio Vlooienmarkt .  

 
 

Het doel van de Radio Vlooienmarkt 
Het doel van de markt is en blijft het bevorderen van zelf-

bouw. Naast gebruikte mag ook nieuwe apparatuur worden 

aangeboden. Evenals nieuwe onderdelen, meetinstrumenten, 

antennes, hobbygereedschappen, enz.. Hobby-vreemde stands zullen geweigerd worden. Illegale apparatuur 

wordt niet toegelaten. 

 

De markt zelf 
De Landelijke Radio Vlooienmarkt in Den Bosch is ook een 

echte dag voor de amateur. Men komt om er iets te kopen na-

tuurlijk. Maar ook voor de vele demo’s. En om oude beken-

den weer te ontmoeten. Of zomaar voor de gezelligheid. 

De 45ste Radio Vlooienmarkt wordt weer oergezellig. Maar behoudt wel het ware karakter van een vlooien-

markt. Uit het buitenland blijft de belangstelling groeien. De zusterverenigingen over onze grenzen zijn door 

ons geïnformeerd. En in hun verenigingsbladen hebben ze ons de nodige aandacht geschonken. Ook dit jaar 

zijn al weer vele buitenlandse standhouders ingeschreven. 

Let op: op de markt is roken wettelijk verboden. 
 

Entree en kassa’s 
De vlooienmarkt is geopend van 9.00 ‑ 15.30 uur. Het Autotron heeft ruime parkeergelegenheid (betaald). 

De kassa’s gaan al om 8 uur open, u kunt dan alvast het gebouw in. Er zal naast de normale kassa’s ook weer 

één voor gepast geld zijn. Naast horecafaciliteiten in de hal zijn in het Autotron restaurants en bars aanwezig 

waar u ook wat kunt eten of drinken. 

 

Route 

Het Autotron staat aangegeven op de borden op de A2 en de A59 en is slechts 

100 m van de A59 af. (De A59 loopt van Den Bosch naar Nijmegen). Er is een 

goede parkeerplaats waar u pas bij het weggaan hoeft te betalen. 

Per openbaar vervoer: per bus (90 Arriva richting Grave) van het station Den 

Bosch (op half uur elk uur, controleert u dat nog even) of per regiotaxi. 

Voor reservering van een tafel en verder alle informatie zie onze websi-

te: www.radiovlooienmarkt.nl. U kunt ons daar bereiken, of via E-

mail: info@radiovlooienmarkt.nl. 

VERON afdeling Den Bosch verheugt zich er op u allen weer te kunnen 

begroeten. En we wensen u alvast een plezierige dag toe. 

Tot ziens op 21 maart 2020. 

https://www.veron.nl/nieuws/landelijke-radio-vlooienmarkt-den-bosch/
http://www.radioclub.nl/
http://radiovlooienmarkt.nl/
mailto:info@radiovlooienmarkt.nl
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2015/02/Landelijke-Radio-Vlooienmarkt-2015-in-s%E2%80%91Hertogenbosch.pdf


OPROEP AAN DE LEDEN  

 

 

Een oproep van Piet van Hilst ( PD3PVH ) secretaris A39 Tilburg, ik ben de afdeling a39 van de Veron aan 

het door spitten naar het bestaan van onze vereniging zoals; het bestaan en oprichting van de afdeling, wat ik 

weet is dat Max Wolff (PA0MAX) heel actieve was vanaf 1936 en deze was ook secretaris van a39 bij het 

bestaan van de Veron in het jaar 1945. Max Wolff werd bijgestaan door dhr. J. Bakker en dhr. J. de Bakkers. 

Zijn er nog leden die iets weten over de afdeling a39 of iets met ons willen delen, geef dit dan graag door aan 

ons a39@veron.nl. 

Van deze kant alvast bedankt  afz. Piet (secretaris a39) 

 

DXpedities uitgesteld vanwege het Corona-virus 
24/02/2020/in Algemeen nieuws /door Fred Verburgh PA0FVH  

 

De DXpedities naar Swains en naar Micronesië zijn uitgesteld vanwege de uitbraak van het Corona-virus. 

Ronald Stuy PA3EWP co-team leader W8S Swains DXpeditie doet hiervan het volgende verslag. 

W8S Swains 

In nauwe samenwerking met Alex Jennings, de vertegenwoordiger van Swains 

Island, heeft het team besloten de W8S DXpeditie naar Swains eiland uit te stel-

len tot het najaar van 2020. De reden voor dit uitstel zijn de reisbeperkingen na 

aankomst in Hawaii. Deze beperkingen opgelegd door het Department of Health 

van Amerikaans Samoa als gevolg van de uitbraak van het Corona-virus. 

Het ministerie van volksgezondheid staat niet-ingezetenen alleen toegang tot 

Amerikaans Samoa toe via Hawaii, na een verplichte quarantaine van 14 dagen 

in Hawaii. Voor het team is dit geen werkbare situatie. De benodigde vakantietijd wordt 2 weken langer. Ook 

is aanpassing van de vluchten nodig met de nodige kosten van nieuwe tickets. 

Alles is voorbereid voor onze DXpeditie en we staan te popelen om te gaan, maar helaas is de uitbraak van 

het Corona-virus buiten onze controle. Hoewel dit voor iedereen een teleurstelling is, wordt de W8S DXpedi-

tie niet geannuleerd, maar uitgesteld tot later dit jaar! 

 

QSL SERVICE A39 
Binnen onze afdeling bieden wij ook een QSL service aan. Indien er QSL kaarten voor 

u zijn,  kunt u deze afhalen op de afdelingsbijeenkomst op de 2e dinsdag van de 

maand. Ook kun je dan jou kaarten aanbieden voor verzending via bureau.  

Voor de verschillende amateurs die de afgelopen maanden niet zijn geweest heeft Ton 

( PA1CC ) nog de diverse qsl-kaarten in zijn bak waar hij graag vanaf wil…….. 

 

ERAAN -  ERAF 
Wilt u iets in deze rubriek plaatsen? Stuur dan een email met daarin een omschrijving van het object met de 

vraagprijs en (niet verplicht, maar wel gewenst) een foto van het object. Wij zullen het object spoedig plaat-

sen.  Of stuur je bericht aan a39@veron.nl en het wordt z.s.m. geplaatst op deze pagina. Graag met een paar 

foto’s als het mogelijk is. Een oproep voor iets waar u naar opzoek bent kan ook. 

 

 

Correspondentie: 

Piet van Hilst    

e-mail: a39@veron.nl  

 

https://www.veron.nl/nieuws/dxpedities-uitgesteld-vanwege-de-uitbraak-van-het-corona-virus/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa0fvh/
mailto:a39@veron.nl

