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COLOFON 
 

 

VERON afdeling A 41 -  IJsselmeerpolders 

 

 

Bestuur 

Voorzitter  Marcel Moerenhout  PA3HEB  0320-245718 

Vice-voorzitter Randall Tamminga  PE1SDE  0320-280977 

Secretaris  Jan Zaaijer   PE1ANL  0320-252018 

Penningmeester/PR Andre Romkes  PD5URK  0527-852771 

Lid   Dick van Vulpen  PA0DVV  0320-230736 

QSL-manager  Henk van der Ley  PA0LEY  0320-221475 

 

 

Secretariaat  Oostzeestraat 180, 8226 BJ Lelystad. 

E-mail: zaj@solcon.nl. 

 

 

Rondstraler 

Redactieadres  Oostzeestraat 180, 8226 BJ Lelystad 

Redigeren  Dick van Vulpen, PA0DVV, dickvanvulpen1@kpnplanet.nl  

Artikelen Overname van artikelen en schema’s uitsluitend na toestemming van de 

redactie en met bronvermelding. 

De redactie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de aangebo-

den artikelen aan te brengen. 

 

 

Verenigingsavond Iedere eerste dinsdag van de maand in het gebouw van de Flevo-scouts 

“Trappershonk” aan de Gildepenningdreef 1 te Dronten. 

In januari is dat op dinsdag 2 januari om 20.00 uur, dus zoals gewoon-

lijk. 

 

 

VERON De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in 

Nederland, opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het vere-

nigingsregister van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139. 

 

 

Homepage   www.veron.nl en dan naar de afdeling IJsselmeerpolders.                                                

 

 

 

 

Deze rondstraler heeft 2 pagina’s. 
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Van de secretaris. 
 

Bijeenkomst december jl. 

Omdat afgelopen december Sint Nicolaas op de eerste dinsdag van de maand viel, was er 

geen bijeenkomst. 

Donderdag 30 november jl. – AOCS NM – was zo de laatste bijeenkomst van het jaar 2006. 

 

Eerstvolgende bijeenkomst is op 2 januari. 

Komende dinsdag 2 januari is er weer een bijeenkomst in het Trappershonk in Dronten om 

het nieuwe jaar te beginnen.  

Onze voorzitter heet u allen van harte welkom en aansluitend toosten we op het nieuwe jaar. 

Een drankje en een bol is te verkrijgen bij Roel aan de bar. 

 

Bestuursleden. 

In het nieuwe jaar zijn er weer een aantal bestuursleden aftredend. 

Dit zijn: 

- Randall Tamminga PE1SDE, 

- Andre Romkes  PD5URK, 

- Jan Zaaijer  PE1ANL. 

Alle drie hebben zich wel weer beschikbaar gesteld voor de zelfde functie. 

 

Andere leden kunnen zich verkiesbaar stellen. 

De verkiezing is op de bijeenkomst in februari, dus op dinsdagavond 6 februari 2007 in het 

Trappershonk in Dronten. 

 

Lezing in maart. 

In de maand maart komt er waarschijnlijk een lezing door Henk Zwier, PA3CLL, uit Joure. 

Hij wil ons wat meer vertellen over antennes (hoe aan te passen aan de transceiver), maar ook 

over een antenne waar hij veel mee gewerkt heeft. 

Hij heeft er ook mooie beelden bij via de laptop. 

Dit is dus op dinsdag 6 maart ’07 aan de Gildepenningdreef 1 te Dronten. 

Zeer de moeite waard! 

(maar het is nog niet helemaal zeker dat Henk Zwier in maart kan komen). 

 

Lezing in april. 

Op dinsdag 3 april komt er een lezing met zeer bijzondere beelden over de fabricage van half-

geleiders bij Philips. 

Ook deze lezing is nog niet helemaal zeker, maar wel uniek als hij doorgaat! 

 

ATV repeater. 

Er is een ontwerp - in ver gevorderde staat - van een ATV repeater in Lelystad. 

Plaats van de repeater is op industrieterrein “Noordersluis” in Lelystad. 

Randall, PE1SDE en Leendert, PD1ABC zijn er druk mee bezig. 

Wanneer e.a. werkt is op dit moment nog niet bekend, maar het is een kwestie van dagen. 

 

Fijne jaarwisseling en tot dinsdag 2 januari in het Trappershonk te Dronten. 

 

J. Zaaijer, PE1ANL 

Secretaris A41 
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