Samenkomst 7 OT-Dst op 4 juli 2016
Aanwezigen: ON4DV - ON4RDB – ON5KB – ON6EU – ON6KL – ON6VP – ON7JW – ON7KS – ON8ER - ON4PJA –
ON8DNY
1)Uitstap naar KB Air Museum
Deze uitstap is zeer in de smaak gevallen van alle deelnemers en iets dergelijks is voor herhaling
vatbaar.
2) Activiteiten najaar.
a) Op 10 september wordt er een kofferbak verkoop ingericht door de sectie Lier dewelke
plaatsvindt aan het Fort in Lier. Er wordt door de OT ers met het idee gespeeld om iets
dergelijks in te richten in DST op de citadel. Hier horen we beslist nog van.
b) Op 25 september vindt in de La Louvière de jaarlijkse hambeurs plaats. Maurice ON7KS gaat
informeren om een busje te huren idem als ’s Hertogenbosch. Voor deze uitstap zijn reeds 5
inschrijvingen : ON6KL – ON4RDB – ON7KS – ON7FH – ON6VP. Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar, dus
haast je wil je er bij zijn. Vertrek op de citadel om 09.00 uur.
c) Op 18 december is er de jaarlijkse hambeurs in Bladel, niet zo groot maar wel gezellig.
Hiervoor zijn geen afspraken gemaakt om in groep te gaan.
d) Er werd voorgesteld om een bezoek te brengen aan het Pegasus museum van de Para’s. Dit bevindt
zich in de citadel, jawel in huis als het ware. Vermits hiervoor een minimaal deelnemers van 15
vereist is zal op de ledenvergadering gevraagd worden of ook hier geïnteresseerden zijn.
3) Diverse
Op de samenkomst van 1 augustus zal Ludo een RS-6 zender-ontvanger die o.a. gebruikt werd door
spionnen meebrengen en daar wat uitleg over geven en hem laten horen. Weeral niet te missen!!

4) Demo met Set-18 door Jos ON6EU
Hier heeft iedereen nog eens kunnen van genieten al blijkt dit niet zo dadelijk uit de
uitdrukkingen op de gezichten op foto 1. Jos wist alles af van dit setje dat nog prima werkt en
mooie signalen liet horen. Pure radio, en echte nostalgie voor enkele van de groep die nog een QSO
gemaakt hebben met elkaar meer dan 50 jaar geleden.
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