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VERSLAG BIJEENKOMST
26 september 2017
(Kulturhus 't Stieltjen, Haarlo )
Aanwezig v.h. bestuur: PA1HR, PA0KDF, PA0BAT, PC2KY.
Afgemeld:
PA1DM, (bestuur),
Albert Wonnink,PE1OJZ, Arie, PC7M.
Er waren ca. 20 leden, incl. bestuur, aanwezig.
1. Opening:
Hans Remeeus, PA1HR, opent de vergadering om 20.08
2. Mededelingen:
Geen.
3. Excursie
Voorstel voor excursie naar het SS Rotterdam van de Holland-Amerika-Lijn, en naar een
tweede museum, nog te kiezen. Voorgestelde datum: woensdag 25 oktober.
Hans, PA1HR, heeft de opties uitgelegd voor de keuze van de datum, en voor het tweede
programmapunt, zoals onderaan vermeld. De keuze van de leden is gevallen op optie 3, de
Stichting Historisch Materiaal Radio-Holland, "Oud Roest".
Voor de datum is gekozen zaterdag 7 oktober. Ten tijde van het schrijven van dit verslag (30/9)
is duidelijk geworden, dat deze datum niet mogelijk is. En andere dag wordt gezocht.
4. Rondvraag:
- Yota: Er wordt zowel in Lichtenvoorde meegedaan (Vrijdagavond/za. morgen), als ook in
Lochem (za. avond) met de ARAC set.
- Aankondiging Regio bijeenkomst 13/11 in Apeldoorn. Nieuw is dat de afdelingen stellingen
kunnen indienen, die daar dan besproken kunnen worden.
- Lezing aangekondigd van Johan Veldhuis, NL13751, over de ontvangst en opsporing van
luchtvaart radio bakens, zowel in het LG, als in het VHF gebied. Dat gaat hij samen doen met
Wim van Beek. Website: www.aerobeacons.nl. Datum: bijeenkomst eind mei 2018.
5. Lezing
Hans Remeeus, PA1HR, heeft uitgebreid over zijn SOTA ervaringen ervaring met
wandeltochten in de Oostenrijkse bergen verteld. Zeer boeiende ervaringen, met vele foto's
daarbij. Hans bedankt!

-28. Afsluiting.
Hans, PA1HR, sluit de vergadering om 21.30.
Koos Fockens, PA0KDF

-3Vijf keuzes voor een bezoek, naast de SS Rotterdam:
1. Het Rotterdams Radio Museum aan de Ceintuurbaan bij station Rotterdam Noord. Het houten
gebouw bij station Noord herbergt de historische verzameling omroepontvangers, platenspelers,
draad- en bandrecorders. Wat verderop aan de ceintuurbaan is een bovenverdieping van de fa.
Correct ingericht met o.a. hun amateurstation, de afdeling televisie (ook zelfbouw), (home)
computers en maritieme- en militaire radio-apparatuur. Toegang is gratis en er is ook gratis
parkeergelegenheid op het parkeerterrein van de fa. Correct. Zie
www.rotterdamsradiomuseum.nl
2. Het Houweling Telecom museum aan de Vlaggemanstraat in Rotterdam Noord, omgeving
Bergweg / Schiekade. Dit is de locatie van de telefooncentrale van Rotterdam en er is veel te
zien dat met de vroegere PTT te maken heeft, zoals een werkend deel van een oude
elektromechanische centrale van Ericsson, de kabelkelder, telefooncellen voor de
radioverbinding met Nederlands Indië, telegrafie / telex en de opkomst van mobiele telefonie tot
aan de GSM-tijd. Zie www.houwelingtelecommuseum.nl .
N.B.: voor een bezoek in het weekend moet je een afspraak maken, maar het is beslist de moeite
waard. Gratis (maar gooi wel wat in de collectebus).
3. Stichting Historisch Materiaal Radio-Holland Droogdokweg 71, 3089 JN Rotterdam.
Bezoekadres: Eekhoutstraat 2 3087AG (ingang Sluisdijk Havennr 2121).
Bezoekdag: Woensdag tussen 10:00 en 15:00 uur, alleen op afspraak
4. In het Maritiem Museum Rotterdam ontdek je de enorme invloed van de maritieme wereld op
ons dagelijks leven. Ga mee op reis door ons maritieme heden en verleden in eigentijdse
tentoonstellingen voor grote én kleine avonturiers. Luister naar verhalen, bewonder topstukken
uit onze vooraanstaande collectie of doe mee aan een van de vele activiteiten. Het museum ligt
in de oudste en grootste museumhaven van Nederland waar je op historische schepen en kranen
beleeft hoe de wereldhaven Rotterdam op déze plek begon.
5. Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam is het nationale museum voor fotografie met een
indrukwekkende collectie van meer dan 5,5 miljoen beelden. Het museum laat fotografie in al
haar facetten zien: documentair en experimenteel, hedendaags en historisch. Naast
tentoonstellingen met grote namen uit de Nederlandse en internationale fotografiewereld, toont
het museum met regelmaat werk uit eigen collectie. Die vertegenwoordigt een belangrijk deel
van het visuele erfgoed van Nederland.

