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COLOFON 
 
 
VERON afdeling A 41 - IJsselmeerpolders (Flevoland) 
 
 
Bestuur 
Voorzitter  Marcel Moerenhout  PA3HEB  0320-245718 
Vicevoorzitter  Randall Tamminga  PE1SDE  0320-280977 
Secretaris  Jan Zaaijer   PE1ANL  0320-252018 
Penningmeester/PR Andre Romkes  PD5URK  0527-852771 
Lid/PR   Jacob de Borst   PA3GNE  0527-685619 
QSL-manager  Henk van der Ley  PA0LEY  0320-221475 
 
 
Secretariaat  Oostzeestraat 180, 8226 BJ Lelystad. 

E-mail: pe1anl@veron.nl . 
 

 
Rondstraler 
Redactieadres  Oostzeestraat 180, 8226 BJ Lelystad. 
Redigeren  Dick van Vulpen, PA0DVV, pa0dvv@veron.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 We vergaderen iedere eerste dinsdag van de maand in de katholieke 

basisschool St. Gregorius, Werfstraat 12, 8251 GP in Dronten. 
 In de maand december is dat op dinsdag 2 december om 20.00 uur, dus 

zoals gewoonlijk. 
                                          
 
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. 
                                                                                                                                                                                                                       
 
Website  Onze website kun je vinden met deze link: www.ijsselmeerpolders.com 
 
 
Deze rondstraler heeft 2 pagina’s. 
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Van de secretaris. 
 

Henk van der Leij, PA0LEY, krijgt gouden spelt. 
Op 4 november jl, voordat de lezing begon van Piet, PA0POS, over de Hubble telescoop, werd onze 
QSL manager Henk in het zonnetje gezet. 
Henk van der Ley, PA0LEY kreeg de “Gouden Spelt van de Veron”. 
De spelt kwam uit de handen van de nieuwe algemeen secretaris van de Veron Koert Wilmink, 
PA1KW. 
Henk kreeg deze spelt voor zijn jarenlange trouwe dienst als distributeur van alle QSL-kaarten (zeg 
maar gewoon QSL-postbode) van de leden van onze afdeling IJsselmeerpolders.  
 
Henk, hartelijk gefeliciteerd en gewoon doorgaan! 
 

Lezingen. 
4 november 2008 
Piet van der Post, PA0POS uit Haastrecht (dat ligt in de provincie Zuid Holland) gaf een lezing met 
beelden via de beamer over de ruimtetelescoop Hubble. 
Een erg interessante lezing met werkelijk prachtige beelden! 
 

Laatste lezing in 2008. 
2 december 2008. 
Jan Meyer, PE1DRN uit Burgum in Friesland geeft een lezing geven over SMD. 
(SMD = Surface Mounted Devices, zeer kleine elektronische componenten). 
Wat kan ik er mee? Kan ik er wat mee? 
Hij laat zien hoe je er zelf mee kan werken: solderen en de-solderen met hulp van lucht. 
Jan heeft er ervaring mee in het microgolfgebied en laat daar voorbeelden van zien. 
Het geheel wordt omlijst met beeld via de beamer en geluid.  
Zeker voor de praktisch ingestelde amateur erg interessant. 
Kom allemaal naar deze laatste lezing van het jaar! 
 

Eerste bijeenkomst in 2009 
Op dinsdag 6 januari 2009 houden wij een onderling QSO met een bol en een toespraak van de 
voorzitter. 
Ook Henk, de QSL-manager, zal er zijn. 
 

Onderwerpen om toe te voegen. 
Als u eens iets leest waarvan het onderwerp wat met het zendamateurisme van doen heeft en 
waarvan u denkt dat het interessant is voor andere amateurs, zendt het dan s.v.p. naar de re-
dactie. 
Het hoeft echt geen groot verhaal te zijn. 
 

J.Zaaijer, PE1ANL, secretaris. 
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