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Afd. A11 ZuidoostDrenthe
Opgericht in mei 1956.
Correspondentie en info: secretariaat Wilma Meijering emailadres: Wil.meijering@planet.nl
Redactie nieuwsbrief ZOoDtje: paøabe@veron.nl (tel: 0591614579)
Website van de afdeling : a11.veron.nl
Webmaster: Teun, PAØTJJ. Email: paØtjj@veron.nl en Rob, PAØROB, Email paØrob@veron.nl
Het ’ZOoDtje’ verschijnt 6x per jaar voor leden van de VERONafdeling A11.
Kopij voor het ZOoDtje kunt u digitaal of per post, of persoonlijk, :
Albert Bloeming, PAØABE
Digitaal: PAØABE@veron.nl; per post: Duindoorn 45, 7822AK, Emmen.
De redactie behoudt zich het recht voor de ingeleverde kopij taalkundig te corrigeren en is niet
verantwoordelijk voor de gevolgen van toepassing van de schakelingen die in het ZOoDtje zijn
geplaatst. Overname van artikelen is toegestaan na toestemming van de auteur.

Agenda:
Zondag 6 mei
Vrijdag 4 mei
Weekend 12/13 mei
Vrijdag 1 juni

ARDF 2m jacht, Sagittarius.
Videopresentatie door Roel, PA0RBK
CQM contest SSB en CW, Sagittarius.
Verhaal over DARES, Ton, PA1TGI

Website
De website wordt beheerd door Teun, PAØTJJ.
Rob – PA0ROB heeft aangegeven ook als webmaster te willen fungeren, naast Teun – PA0TJJ.
En samen doen ze er alles aan om de zaak zo goed mogelijk bij te houden.
Dat gaat natuurlijk niet alleen, kijk daarom regelmatig op: a11.veron.nl
Ze zullen ongetwijfeld jouw inbreng waarderen, paØtjj@veron.nl
Op deze manier is continuïteit van de website beter gewaarborgd.
ATTENTIE! Indien je een nieuwe call hebt of pas een vergunning, of wanneer je verhuisd bent, zorg er dan voor dat deze
informatie doorgegeven wordt aan het Centraal Bureau te Arnhem.
De redactie.

Afdelingsbijeenkomsten
Op de eerste vrijdag van de maand in het clubgebouw
van de boogschietvereniging Sagittarius (genoemd naar
sterrenbeeld Sagittarius = Boogschutter).
Oude Roswinkelerweg 112/D, 7814 RT te Emmen.
Telefoon: 0591 572908
Niet in de maanden juli en augustus.


Beheer van de bar en kantine; Sip, PD4SN.



RTTYbulletin: op de woensdagavonden zendt PI4ZOD een RTTYbulletin
uit met actuele informatie voor de zend en luisteramateur.
Aanvang 19.30 uur. De frequentie is 145.300 MHz.
Het bulletin wordt verzorgd door: Albert, PAØABE.



Woensdagavondronde. Aanvang 20.30 uur. 145.625 Mhz. Call: PI4ZOD.
Netleiders: Albert, PAØABE, Jan, PAØJBW, Teun, PAØTJJ en Rob, PAØROB.
Reserve: Vacature, dus heb je zin om zo nu en dan rondeleider te zijn, geef je op!



EINDE
Tijdens de huishoudelijke vergadering van 6 april j.l. heb ik de vraag gesteld of het ZOoDtje nog wel een functie heeft
binnen onze afdeling. Na enige discussie en daarna een stemming werd duidelijk dat een krappe meerderheid vond dat
die functie er eigenlijk niet meer is.
Ik liep eigenlijk reeds een paar maand rond met deze vraag en bovendien wordt de druk ook steeds hoger( leeftijd?).
Dat is de reden dat ik voorgesteld heb om te stoppen met dit clubblad en de info te verstrekken op onze (mooie)website.
Ik heb al die jaren met veel plezier het blad samengesteld, daarbij voor de verspreiding geholpen door o.a. Jan, PA3CVR
als plakker van de adresstickers en het verdelen onder de bezorgers, door Henk, PA3LOK, Teun, PA0TJJ en Henk,
PE2YES als correctors.
Deze groep (plus de om’s die ik vergeet) wil ik dan ook hartelijk bedanken voor de medewerking.
We begonnen indertijd met het stencilen van de bladen en waren na afloop vaak net zo zwart als de tekst en later gingen
we over tot kopiëren tot we tenslotte overstapten naar de PC om het blad te typen, printen, naar de drukker brengen,
weer ophalen, verdelen en een rest naar het postagentschap brengen.
De naam is eigenlijk bedacht door Kees, PA0CWI (silent key), die wel vaker wat ondeugende ideetjes had, zo als
opzettelijk het middenblad er soms op de kop in te zetten. “Dan weten we of het gelezen wordt” was dan zijn opmerking
als ik hem er opmerkzaam op maakte.
We hebben samen veel gelachen en maar ook wel in de stress gezeten als het dreigde dat we te laat zouden zijn of als de
drukker op het verkeerde tijdstip op vakantie was gegaan.
Ik kijk terug op een mooie tijd en kan mijn energie nu in andere activiteiten binnen de afdeling steken.
Nogmaals iedereen, medewerkers, lezers en adverteerders van dit blad. Bedankt.
73, Albert, PA0ABE.

……. het einde van een tijdperk…..
Als corrector van het eerste uur, tot en met het ten grave dragen van het ZOoDtje, voel ik het als mijn taak om aan
het bovenstaande nog een enkel woord toe te voegen. Ik realiseer me terdege dat ik als katalysator heb gefungeerd om
het ZOoDtje op de website “buiten haken te zetten”, waarmee het z'n oorspronkelijke functie ging verliezen.
Het nieuwe digitale tijdperk vraagt immers om een andere en actuelere benadering en bovendien beschouw ik het
samenvoegen van clubblad en website, als instrument om naar buiten te treden, een nogal ongelukkige combinatie.
Waar Albert besluit met iedereen te bedanken, wil ik graag besluiten met Albert te bedanken voor zijn inzet om het
ZOoDtje al die jaren “in de lucht te houden”.
Gemakshalve ga ik er maar vanuit dat ik dit namens alle leden van de afdeling doe.
Albert bedankt!
Henk, PE2YES

