
  De Flevo Rondstraler 
  Het blad voor en door leden van de  
  VERON afdeling IJsselmeerpolders 

 

Editie mei 2017 
 



 1 De Flevo Rondstraler mei 2017 
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Bestuurslid Randal Tamminga PE1SDE 

Bestuurslid Marcel Moerenhout PA3HEB                    pa3heb@veron.nl  

 

QSL-manager Ronald Hellenthal. PA0RHA                   pa0rha@veron.nl    

Sub QSL-manager Johan Jongbloed PA3JEM                    pa3jem@veron.nl  

 

Secretariaat mailadres bestuur a41@veron.nl  

    

 Facebook  www.facebook.com/Afdeling41 

 

   

  

 

Redactie Rondstraler Dick van Vulpen. pa0dvv@ veron.nl  

 

Artikelen Overname van artikelen en schema’s uitsluitend na toestemming 

van de redactie en met bronvermelding. De redactie heeft het recht 

om wijzigingen in de aangeboden artikelen aan te brengen. 

 

Verenigingsavond Gewoonlijk de eerste dinsdag van de maand in het Arbeidslokaal van 
gebouw Hanzeborg aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad. 

 

 De eerstvolgende bijeenkomst is: 

 dinsdagavond 2 mei om 20.00 uur. 

 

VERON De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in 

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

enigingsregister van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139. 

 

Homepage De website van de afdeling is www.a41.veron.nl of anders via 

www.veron.nl en dan via “afdelingen” naar afdeling A41, IJsselmeer-

polders. 
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Van het bestuur. 
 

Eerstvolgende bijeenkomst. 
Op dinsdag 2 mei houden we onze eerstvolgende bijeenkomst in het Arbeidslokaal van ge-
bouw de Hanzeborg in Lelystad. 
We beginnen om 20.00 uur. 
 

Lezingen. 
Het goede nieuws: er komen lezingen aan. 
We hebben een aantal lezingen vastgelegd. 
Het minder goede nieuws is dat deze lezingen pas in het tweede deel van het jaar, dus na de 
zomervakantie, komen. 
 
Ook in onze afdeling is iedereen druk bezig met de radiohobby. 
Dan maak je toch dingen mee die voor collega-amateurs ook interessant kunnen zijn. 
Vertel er wat over tijdens de bijeenkomst. 
Natuurlijk is het leuk om over dingen te vertellen die goed zijn gegaan maar het meeste le-
ren we toch van onze technische fouten en minder geslaagde zaken. 
Wie wil of durft? 
 

Bouwpakketten. 
Het bestuur gaat een aantal bouwpakketten bestellen. 
Meer informatie hierover in de komende bijeenkomst van 2 mei a.s. 
 

PA50LELY. 
Het bestuur heeft de special event call PA50LELY aangevraagd en verkregen. 
PA50LELY staat voor de 50 ste verjaardag van Lelystad in komende maand juni. 
We vieren dit met deze call. 
Meer informatie krijgt u te horen op de komende bijeenkomst. 
 

A41 IJsselmeerpolders wordt A41 Flevoland. 
Onze afdeling werd opgericht toen er nog geen provincie Flevoland was. 
We waren “De IJsselmeerpolders”. 
Nu wordt het tijd om onze naam aan te passen aan de huidige situatie. 
Binnenkort heten we dus A41 Flevoland. 
 

Afdelingsagenda (in de Hanzeborg). 
 

2 mei Onderling QSO, PA50LELY, bouwpakketten en koffie 

6 juni Overleg over velddag 

? juni velddag 

5 september  

3 oktober  

7 november  

12 december  

 



 3 De Flevo Rondstraler mei 2017 

We zitten ook op Facebook. 
www.facebook.com/Afdeling41 
 
Hebt u wat te verkopen of iets te melden? 
Of hebt u een artikel of boodschap die in de Rondstraler mag? 
De Rondstraler heeft een hoop ruimte voor een bericht, een melding of een mening. 
Bel of mail naar Dick, pa0dvv@veron.nl . 
 
Techniek forum. 
Hebt u al een kijkje genomen? 
 

Johan PA3JEM. 
Onze eigen Johan is benoemd tot voorzitter van de PR Commissie van de Veron. 
Johan gefeliciteerd! 
 

Vuurtoren Urk. 
Achter de schermen is hard gewerkt aan een overeenkomst tussen RWS en de 
VERON/VRZA voor het gebruik van de vuurtorens in het algemeen en voor ons natuurlijk de 
vuurtoren van URK. 
Een aantal jaren hebben we de call PA6URK  niet kunnen gebruiken maar dit jaar is die mo-
gelijkheid er wel weer door deze overeenkomst. 
We zijn blij dat we de vuurtoren van Urk weer kunnen activeren tijdens de komende ILLW. 
Het gaat hier om mee doen op zaterdag i.v.m. de zondagsrust.  
 
Voor meer informatie: kom naar de verenigingsavond op dinsdag 2 mei. 
Marcel PA3HEB. 
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