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Verenigingsavond

Iedere eerste dinsdag van de maand in het gebouw van de Flevo-scouts
“Trappershonk” aan de Gildepenningdreef 1 te Dronten.
In maart is dat op dinsdag 7 maart 2006 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 verenigingsregister 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.
Verenigingsavonden.
De eerst volgende verenigingsavond is op dinsdag 7 maart a.s. en begint zoals gewoonlijk om
20.00 uur.
Er komt een lezing over communicatie voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog door Leo de
Soete, PA0DSO uit Amstelveen.
De lezing wordt met dia’s ondersteund en is zeer de moeite waard!!!
De hierop volgende verenigingsavond is op 4 april a.s. Dan worden de VR – vragen voorbereid en een ieder wordt verzocht alvast hierover nu na te denken.
De voorstellen van de diverse afdelingen staan dan in Electron van april.
Data.
Nog een keer de data van de verenigingsavonden voor de eerste helft van 2006:
4 apr.
1e ,,
,,
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2 mei
1 ,,
,,

Landelijke Radio Vlooienmarkt.
Op zaterdag 18 maart 2006 wordt voor de 31e maal de jaarlijkse Landelijke Radio Vlooienmarkt georganiseerd in het Autotron te Rosmalen.
Lijst van films, video’s en dvd’s over radiozendamateurs.
Van het hoofdkwartier hebben we een lijst gekregen met films etc. over radiozendamateurs.
De lijst is helaas niet helemaal compleet en komt daarom niet bij deze rondstraler maar bij de
rondstraler van april a.s.
Tot ziens op dinsdag 7 maart a.s.

Jan Zaaijer, secretaris.
0-0-0-0-0-0
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