
 

 

 
 

NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 30 van 27 april 2021 
 
NVRA weer open op de woensdagavonden m.i.v. 28 april 
 
Omdat de avondklok in de vroege ochtend van woensdag 28 april wordt 
afgeschaft heeft het bestuur besloten om het NVRA-gebouw weer open te stellen 
op de woensdagavonden vanaf 20.00 uur tot 23.00 uur.  
De eerste woensdagavond zal dus zijn op woensdag 28 april.  
 

 
 
Vanzelfsprekend blijven binnen het gebouw alle maatregelen van kracht welke 
eerder gepubliceerd zijn in Nieuwsbrief 26, zie:   
 
https://nvra.net/wp-content/uploads/2020/06/2020060101-Nieuwsbrief-NVRA-
Nr-26.pdf  
 
Deze regels zijn gebaseerd op het generiekkader van het RIVM, zie paragraaf 3:  
 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-
kader  (Maximaal aantal bezoekers per ruimte)  
 
Voor de barcommissieleden is vanaf 28 april een nieuw rooster opgesteld. Uit de 
barcommissie vertrekken Hans Bierenbroodspot PA0HBS en na nog twee 
barbeurten Frans den Boer PL2155. Tot de reguliere barbezetting treden toe Pim 
Oosterbaan PD0LPU en Ton Hesselman PA2TON. Het bestuur bedankt de 
vertrekkende barcommissieleden en heet de nieuwe leden van harte welkom.  



 

 

Hans Bierenbroodspot PA0HBS vertrekt naar Duitsland 
 
Per 1 mei vertrekt Hans Bierenbroodspot PA0HBS met zijn XYL naar Trusetal in 
Duitsland (98596). Samen gaan zij daar een huis bouwen en op het nabijgelegen 
resort gaat Hans han(d)(s) en spandiensten verrichten. Hans komt al vele jaren 
op dit resort omdat het speciaal is ingesteld op het mogen meenemen van 
honden. Zoals jullie weten zijn Hans en zijn XYL gek op hun viervoeters.  
Zij kennen de eigenaar van het resort al heel lang en hebben met hem een 
uitstekende band opgebouwd.  
Hans meldde ons dat hij gaat proberen zo snel mogelijk op 40- en 80-meter in 
de lucht te komen. Dus luister daarom uit de komende tijd op deze banden.  
Door zijn vertrek moet hij zijn bestuursfunctie neerleggen alsmede zijn 
barcommissie lidmaatschap. Het bestuur dankt Hans voor zijn inspanningen voor 
de NVRA en wenst hem en zijn vrouw heel veel succes in de nieuwe omgeving.   
 

  
 
Hans PA0HBS neemt afscheid van de NVRA.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

Agenda april, mei, juni en juli 2021   
       
28 apr.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Arnold PE1AMH 
 
5 mei    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Pim PD0LPU 
 
12 mei    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Gert-Jan PA3FZB 
 
19 mei    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Dirk PD0OQD 
 
26 mei    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin PA4MRS 

 
2  juni    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Fred PD0FSH 
 
9  juni    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Sjaak PL2128 
 
16 juni    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Frans PL2155 
 
23 juni    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Ton PA2TON  

 
30 juni    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Arnold PE1AMH 

 
2 juli     Barbecue vanaf 18.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Pim PD0LPU 

 
7 juli     Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Pim PD0LPU  

 
14 juli    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Gert-Jan PA3FZB 

 
21 juli    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Dirk PD0OQD 

 
28 juli    Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin PA4MRS 

 
 



 

 

 

  

 

                   

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Steun de NVRA en maak Uw gift over op rekening NL90RBRB0982401027 o.v.v. Donatie     


