
 
 

NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 17 van 6 juni 2019 
 
Jaarlijkse NVRA Barbecue op vrijdag 28 juni 

Ter afsluiting van de periode voor de zomervakantie gaan we op vrijdag 28 juni 
a.s. een gezellige barbecue houden.  
Het aanmelden gaat dit jaar niet meer met het papieren aanmeldformulier maar 

via het contactformulier op de NVRA website. 
Ook niet-NVRA leden mogen aan de barbecue deelnemen!   

 
Hoe meldt U zich aan?  
 

Ga naar: https://nvra.net/ en klik op de tab CONTACT. Ga met de muis  
halverwege naar onderen en vul bij Naam uw voor- en achternaam in en vul 

vervolgens uw e-mailadres in. Vermeld roepnaam of roepletters van uzelf en 
selecteer als onderwerp: Barbecue. In het vak Bericht vult u de voor- en 

achternaam van de deelnemers (inclusief uzelf) in.      
Indien u vegetarisch wenst dient u dat ook hier aan te geven. 
 

Het bedrag moet worden overgemaakt op rekening NL90RBRB0982401027 
t.n.v. penningmeester NVRA Graaf van Wiedstraat 18 2033GS Haarlem. 

 
Het bedrag moet uiterlijk 27 juni op onze rekening staan.   
Vermeld in de bankoverschrijving uw roepnaam of luisternummer en het aantal 

personen.  
 

De prijs per persoon bedraagt €15,00 U krijgt hiervoor een ruime portie vlees  
inclusief stokbrood, salades, sauzen etc.  
Iedere deelnemer krijgt drie gratis consumptiebonnen t.w. €3,90.  

 
De barbecue begint om 18.00 uur en wordt bij mooi weer in de tuin van het 

gebouw gehouden.  
Bij slecht weer verhuizen we natuurlijk naar binnen waarbij de barbecues buiten 
onder een afdak  zullen staan. Komt u ook? Het wordt vast weer gezellig.  

  
                  Namens het bestuur, 

                                                   
                                                                   Arnold Vogelaar PE1AMH
   

 
 

 
 
 



 

Inschrijftermijn PE1ICE/NVRA Nicam decoder verlengd  

tot 28 juni a.s. 
 
 

 
 
Indien U dit project ook wilt nabouwen dan bedragen voor NVRA leden de kosten 

voor het printje, de Nicam chip MSP3415G en de reeds geprogrammeerde Atmel 
processor € 12,50. Voor niet-leden bedraagt dit € 20,00. 
De overige nog benodigde onderdelen dient U zelf aan te schaffen. Maar zoals U 

in afbeelding 1 kunt zien valt dit best wel mee.  
Om de juiste hoeveelheid materiaal te kunnen inkopen kunt u uw deelname tot 

28 juni kenbaar maken middels het contactformulier op de NVRA-website.    
 

Aanmelden gaat via het contact formulier op de NVRA 
website en selecteer bij het onderwerp: Nicam Decoder 



Inschrijftermijn PE1ICE/NVRA Mini ATV Ontvanger ook 

verlengd tot 28 juni a.s.  
 
Ook voor dit project willen wij inventariseren hoeveel belangstelling er voor is. 

Het probleem is dat de NVRA maar een beperkt aantal Sharp tuners kan 
aankopen. Daarom wordt dit project in eerste instantie alleen aangeboden aan 

NVRA leden. Hieronder staat vermeld welke componenten de NVRA kan leveren:  
Sharp Tuner, print, Nicam chip MSP3415G, Atmel MEGA8535, 3170, headers, 
spoel 8,2 µH, koptelefoon chip, 4 regelig zwart display met back light, X1 18.432 

MHz, X2 11.0592 MHz voor € 63,50  

 
Om de juiste hoeveelheid materiaal te kunnen inkopen kunt u uw deelname tot 
28 juni a.s.  kenbaar maken middels het contactformulier op de NVRA-website.    
 
Aanmelden gaat via het contact formulier op de NVRA 

website en selecteer bij het onderwerp:  

ATV Mini-ontvanger  

 

Open Dagen zaterdag 18 en zondag 19 mei werden weer 
goed bezocht 

   
De Open Dagen werden dit jaar zeer goed bezocht. Ruim 50 bezoekers tekenden 

het gastboek. De aanloop van de eigen leden was matig te noemen.  
De tentoonstelling van zelfbouw apparatuur stond natuurlijk weer letterlijk en 
figuurlijk in het middelpunt van de belangstelling. In de shack werd het 

instrumentarium van PI4HLM getoond. Jos PA3ACJ was natuurlijk weer bezig met 
het laten zien hoe filters goed worden afgeregeld en op de videoschermen in ons 

gebouw waren regelmatig video’s en foto’s te zien. Velen konden daarbij weer 
herinneringen ophalen. Dirk PD0OQD liet zien dat wij als amateurs ook draadloos 
kunnen e-mailen via ons Winlink-relais PI8HLM.     

John van den Ham en Frans van Tonegeren waren aanwezig met hun militaire 
voertuigen te weten een Daf YA-126 en de Munga F91-4 inclusief aanhanger   

 

 
John van den Ham vertelt over zijn Daf YA-126  



 
Weer een tafel met zelf gemaakt spullen… 

 

 

 
De NVRA shack PI4HLM  

 

 

 

Agenda juni, september en oktober 2019 

 

 

5 juni  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH 

12 juni  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Frans den Boer PL2155 

 

19 juni  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

                        Uw gastheer is Sjaak Maas PL2128   

 

 



 

21 juni   Lezing (onderwerp nog niet bekend) 

                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 

  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 

 

 26 juni  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

                        Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS 

 

28 juni  Jaarlijkse NVRA Barbecue 18.00 – 22.00 uur. 

                        Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 

 

Zomervakantie weken 27 t/m 35  
 

  4 sept.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U 

 

11 sept. Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH 

 

18 sept. Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Frans den Boer PL2155 

 

20 sept.  Lezing (onderwerp nog niet bekend) 

                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 

  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 

 

25 sept. Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH 

 

 2 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

                        Uw gastheer is Hans Bierenbroodspot PA0HBS   

 

 9 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

                        Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS 

 

16 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

                        Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U 

 

18 okt.  Lezing (onderwerp nog niet bekend) 

                        Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur 

  Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU 

   

23 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH 

 

30 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 

  Uw gastheer is Frans den Boer PL2155 

 
 


