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SPECIAL
tussendoortje van het HAM-Nieuws

Mededelingen van de Veron-afd. A01 Alkmaar
Van de voorzitter Jan PA0JSY
Corona en Veron A01,
hoe nu verder??

Beste medeleden,
Het zijn rare tijden. Dachten we na de zomer het ergste gehad te hebben met
dat nare virus, lopen nu de besmettingen weer in een enorm tempo op. Bij
Ko Hartog zullen we niet meer terugkeren. De kast met onze spullen is
inmiddels leeggehaald. We hebben in ieder geval een nieuwe locatie achter
de hand in Oterleek, echter hier begint men door het uitblijven van huurders
ook financieel klem te lopen. Er loopt nog een onderzoekje naar een
alternatief, dus we hebben wel wat achter de hand. Grote vraag is wanneer
we elkaar weer in levende lijve kunnen treﬀen. Het ziet er de komende
maanden in ieder geval niet gunstig uit.
Gezien het gegeven dat veel van onze medeamateurs al wat ouder zijn en
zich dus in de risicogroep bevinden maakt het nog moeilijker. Als we al iets
zouden organiseren, krijgen we te maken met de veiligheidsprotocollen en
zouden we bijvoorbeeld slechts een klein aantal mensen kunnen toelaten, de
adviezen van het RIVM en OMT in acht nemende. Ook ons eigen HB is er
glashelder over: geen bijeenkomsten.
De regionale bijeenkomst, waarvan wij dit jaar de gastheer zouden zijn, gaat
niet in fysieke vorm door, doch wordt schriftelijk gehouden. We hebben in
ieder geval onze mooie hobby nog, die we redelijk veilig kunnen uitoefenen
vanuit onze radioshack. We proberen zo goed en kwaad als het kan de
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alweer met een nieuw filmpje bezig. Ton
PA3BBY monteert de inzendingen tot een
fraai geheel. Het maken van deze filmpjes
gebeurt nu hoofdzakelijk door
bestuursleden, maar heeft u iets leuks
geknutseld of gedaan, maak er een kort
filmpje van en stuur dat naar ons op zodat
we dat kunnen delen met onze medeleden.
Tevens zouden we graag horen of u andere
leuke ideeën heeft om de afdeling actief te
houden. Schroom niet en laat ons dat weten.
We hebben meer dan honderd leden in Alkmaar, dus kunnen daar zomaar
leuke ideeën uit voort komen waar wij als bestuur niet aan gedacht hebben.
We willen hiermee voorkomen dat het clubgevoel langzaam wegebt. Het zal
echt nog wel een poosje gaan duren voor we elkaar weer veilig kunnen
ontmoeten en tot die tijd moeten we het beste ervan maken.
Daarom nogmaals; laat van u horen via de mail of in de ronde. Schrijf
bijvoorbeeld een stukje voor het Ham-Nieuws of maak een kort filmpje. En
heeft u andere leuke ideeën, hou die niet voor uzelf, maar laat ons het weten!
Te denken valt bijvoorbeeld aan: “Hoe ben je gekomen tot het zendamateur
gebeuren, via je werk, familielid, vriend, kennis of gewoon bij de buurman of
ooit begonnen als “piraat” gewoon een gezellig en leuk verhaal!! Trouwens
ook flaters kunnen een mooi verhaal opleveren.
’73 – Jan PA0JSY

Als jullie een filmpje c.q video willen opsturen !!
Ton PA3BBY staat je graag bij met advies info:
alkmaarveron@gmail.com of
pa3bby@gmail.com
Verhalen etc. redactie@veronalkmaar.nl
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Bericht van de QSL-manager
Het Fort aan den Ham gaat een aantal weken door de nieuwe corona
maatregelen dicht.
U kunt alleen nog op afspraak uw QSL-kaarten inleveren of ophalen
Info:
Simon PE1PGW
Tel: 06 - 108 86 747
of
E-mail: PE1PGW@veron.nl

HAM-Flyer 2020

