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COLOFON 

 
 

VERON-afdeling A41 Flevoland 
 

Voorzitter Dick van Vulpen PA0DVV                   pa0dvv@veron.nl  

Vicevoorzitter vacant                        

Secretaris/ PR Alex van de Pas  PA1SBM                   pa1sbm@veron.nl  

Penningmeester Albert Buitenhuis PD1AJM  

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, te-
genover het station. 

 

 De eerstvolgende bijeenkomst is: 

 Dinsdagavond 9 januari 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 Flevoland. 
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Van het bestuur. 
 

Het bestuur wenst iedereen een voorspoedig en veilig 2018 toe. 
 

Eerstvolgende bijeenkomst. 
Op dinsdag 9 januari houden we onze eerstvolgende bijeenkomst in het Arbeidslokaal van 
gebouw de Hanzeborg in Lelystad. 
We beginnen om 20.00 uur. 
De koffie in het lokaal is gratis. 
 

Afdelingsagenda (in de Hanzeborg). 
 

9 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 

6 februari Vullen we nog in 

6 maart Komt nog 

3 april  

1 mei  

5 juni  

 
We zitten ook op Facebook. 
www.facebook.com/Afdeling41 
 
Help meedenken! 
Dit jaar zijn er twee belangrijke gebeurtenissen in de Flevopolder: 
- 40 jaar geleden werd onze afdeling opgericht, 
- 100 jaar geleden werd de Zuiderzeewet aangenomen. 
 
Wat willen wij en jullie doen met ons 40 jarig jubileum? 
Velddag gecombineerd met een open dag en aansluitend een lekkere bbq voor 
iedereen? 
Vossenjacht? 
Open dag of weekeinde met een speciale call? 
Open dag of weekeinde met oude en nieuwe apparatuur? 
Niets? 
Denk mee en leg je idee of wens dinsdagavond 9 januari op tafel. 
 
Wat willen wij en jullie doen met 100 jaar Zuiderzeewet? 
Denk ook mee en leg je wens of idee komende dinsdagavond 9 januari op de 
tafel in de Hanzeborg. 
 
 

http://www.facebook.com/Afdeling41
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Nieuws en artikelen. 
 
Rondom kerst en nieuwjaar gebeurt er weinig op amateurgebied. 
Daarom is er ook weinig nieuws te melden en past hier alleen de kreet: “Volgende keer…. 
meer!” (afsluiting van een wekelijks radioprogramma door een toen nog onbekende dj uit 
de 60er jaren). 
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