
RADIO AMATEURS IN ZUID – LIMBURG
GRENSGEVAL VIJLEN - Fiets en Wandelcafé A gen Kirk

Zondag 10 april 2016, 10:30 uur
http://www.agenkirk.nl

In Zuid Limburg zijn er meer Radio - zend en luister - amateurs en geïnteresseerden dan je denkt . 
En er is een grote variëteit in het uitoefenen van deze hobby.
Veelal communiceren de radio amateurs met behulp van hun radio apparatuur, gewoon in gesproken 
taal, maar ook via morse tekens of een via de verschillende digitale modes. Met het kiezen van een 
juiste frequentie en een goede zend-ontvanger kan over de gehele wereld met andere radio amateurs 
contact gezocht worden, maar ook, bijvoorbeeld,  met het ruimtestation ISS of een station op een 
tropisch eilandje in de Stille Oceaan.
Elke zondag ochtend, start om 11:00 uur precies, komen radio amateurs uit de regio Zuid Limburg 
bij elkaar... via de ether door het gebruik van een repeater. 
Deze virtuele Zondag Ochtend Ronde is er om elkaar te informeren over actuele radio amateur 
activiteiten en bijzonderheden. 
De meeste radio amateurs communiceren deze zondag ochtend dan vanuit thuis, of zijn mobiel in 
hun auto, boot of wat ook wel eens gebeurd is vanuit hun luchtballon.

Het GRENSGEVAL heeft als doel om af en toe met een aantal geestverwanten vanuit een mooie 
plaats in Zuid Limburg elkaar te treffen en gezamenlijk te luisteren en/of deel te nemen aan deze 
Zondag Ochtend Ronde. Allen  met affiniteit voor het  in Radio Amateurisme zijn hierbij welkom. 
Het kan ook gezien worden om eens informatie uit te wisselen over deze hobby. Radio amateurs 
brengen hierbij elk hun eigen apparatuur mee om te communiceren.

GRENSGEVAL VIJLEN - Fiets en Wandelcafé A gen Kirk
Wanneer:       Zondag 10 april 2016, 10:30 uur tot wanneer je weer weg wil gaan....
Wie:               Voor allen geïnteresseerd in Radio Amateurisme en/of dit verder willen uitdragen aan

Jong en Oud.
Waar:              Fiets en Wandelcafé A gen Kirk    
                   Vijlenberg 115,  6294 AS Vijlen  , Zuid Limburg

tel: +31 43 3061963 / +31 613132909 / +31 62 4886644
Wat:               Onderling QSO naar eigen inzichten...
                  Luisteren naar de Zondag Ochtend Ronde van 11:00 tot 12:00 uur 

Onderling QSO.
                   Wandeling rondom de St Martinuskerk

Vanuit het café van het uitzicht genieten
of toch maar de kroegjestocht beginnen.....        

Huishoudelijk :    
Yvonne Cox & Daniel Diks heten elke gast van harte welkom.
Op het platje achterin het wandelcafé is er mogelijkheid een antenne neer te zetten en een coaxje 
naar binnen te halen.
Iedereen draagt eigen kosten van consumpties. 
Zoek zelf uit hoe hoog dat je zit als je vanuit de kerktoren aan't zenden bent.
Als je gaat wandelen, goed schoeisel en warme jas. Het waait er wel eens...

73 es 88, Theo PA3CBH
grensgeval@trasah.org
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RADIO AMATEURS ZUID LIMBURG

Voor meer activiteiten, informatie en agenda's

VERON Zuid Limburg    a22.veron.nl
VRZA Zuid Limburg     www.pi4zlb.nl
Radio Scouting Limburg www.pi4rsl.nl

Repeater

PI3ZLB Geleen  145.725  MHz. -0,6 71,9 Hz.

regelmatig terug kerende activiteiten van de Zuid Limburgse Radio Amateurs

Treffen op frequentie
Zondag ochtend ronde       11:00 uur PI3ZLB 145.725 MHz. 
Woensdag elke week Technonet  21.00 - 22.00 uur PI3ZLB 145.725 MHz.

Onderling treffen 
Zondag ochtend Grensgeval
Een maal per maand vanuit een plaats ergens aan de grenzen van Zuid Limburg 

Woensdag - Lezing 3de woensdag van de maand om 20:00 uur VERON en VRZA  "Het Weverke", 
Hoofdstraat 77, 6333 BG Schimmert 
http://www.weverke.nl/

Vrijdag - elke 1ste vrijdag VERON om 20:00 uur 
Centre Manjefiek, Malbergsingel 62, 6218 AV Maastricht 
http://www.hetruweel.nl/

Vrijdag - Laatste vrijdag VERON 20:00 uur 
Gemeenschapshuis Heksenberg, Hei Grindelweg 84, 6414 BT  Heerlen 
http://www.gemeenschapshuisheksenberg.nl/

Adressen

VERON A22 - Afdeling Zuid-Limburg a22.veron.nl
Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland
E-mail: a22@veron.nl

VRZA   A23 - Afdeling Zuid-Limburg         www.pi4zlb.nl
Vereniging van Radio Zend Amateurs - Afdeling 23 Zuid-Limburg
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