
Clubavond 
De eerst volgende clubavond staat op 8 september 2020, voor de maand juli en augustus zijn er geen club-

avonden dit i.v.m. de vakantie. Verders zijn er geen stukken of berichten binnen gekomen. 

 

Velddag 2020 
Na aanleiding op discussies of we dit jaar wel of niet nog een velddag houden is 

afhankelijk van de aanmeldingen die gaan komen en natuurlijk ook in welke 

maand dit plaats vinden. De meldingen voor de velddag waren 2 stuks voor augus-

tus en 2 stuks voor september, er waren ook 2 afmeldingen binnen gekomen. 

Daarom heeft het bestuur besloten de velddag 2020 niet door te laten gaan. 

 

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…….. 

Deze kunnen op de clubavond van 8 september 2020 afgehaald worden. 

 

 

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. 

 

 

Ik wens iedereen van deze kant nog een fijne vakantie voor de gene die op vakantie zijn en die thuis blijven 

geld dit natuurlijk ook. Voor onze nieuwe leden die erbij zijn gekomen in de coronatijd en die op 2 septem-

ber in Veldhoven op examen gaan voor N of F veel succes. We zien elkaar weer op 8 september 2020 op de 

clubavond.  

 

 

Correspondentie: 

Piet van Hilst    

e-mail: a39@veron.nl  
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