Nieuwsbrief nr. 06
Als u deze nieuwsbrief niet meer wil
ontvangen via e-mail, stuur dan een
e-mail naar
verondenhaag@gmail.com met als
mededeling: nieuwsbrief, afmelden.
Als u deze nieuwsbrief nog niet via
e-mail ontvangt, stuur dan een e-mail
naar verondenhaag@gmail.com met
als mededeling:
nieuwsbrief, aanmelden.

Website: www.verongv.nl

oktober 2013

Aan de leden van de Veron afdeling Den Haag (en andere
belangstellenden),
Eind deze maand wordt de traditionele najaarsverkoping
gehouden en daarover vindt u in deze nieuwsbrief meer
informatie. Want je mag dat niet missen! Verder hebben we
een prachtige transceiver te koop en de leden van de afdeling
en lezers van deze nieuwsbrief hebben de eerste keuze! Veel
leesplezier!

Wil je tweedehands spulletjes aanschaffen? Dan moet je
eind deze maand naar Den Haag komen!
Het is inmiddels alweer oktober, de maand van de grandioze
najaarsverkoping, georganiseerd door de VERON afdeling
Den Haag. Een mooie gelegenheid om overtollige
hobbyspulletjes ook weer op te ruimen.

Op donderdag 31 oktober a.s., wordt de verkoping weer
gehouden in het clubgebouw van de HFCC aan de Werf 64 te
Den Haag (naast de Mc-Donalds).
Vanaf 19:20 uur is het mogelijk om de aan te bieden kavels in
te schrijven, en uiteraard dienen de kavels wel enig affiniteit
met onze hobby te hebben. Denk hier bij aan antennes,
kabels, zend en ontvangstelektronica, componenten,
zelfbouw, computerspul, etc. Deze worden dan per opbod
verkocht door onze veilingmeester.

Kortom, een mooie gelegenheid om je overtollige
hobbyspullen van eigenaar te laten wisselen, dus kijk eens in
de kasten van de shack, zolder, kelder en laat deze verkoping
weer een succes worden!
Uiteraard is iedereen welkom, en staat de catering klaar met
allerlei versnaperingen tegen zeer schappelijke prijzen.

Wat: VERON Den Haag Najaarsverkoping
Wanneer: Donderdag 31 oktober 2013
Tijd: 19:30 uur (zaal open vanaf een uur of 7)
Locatie: Clubgebouw HFCC aan de Werf 64 in Den Haag
(Zichtenburg, naast Mc Donalds).
Ledental BDXC omlaag.
In het oktobernummer van de Benelux DX Club wordt gemeld
dat de club 257 leden heeft. Daarvan wonen er 24 in België en
11 nog verder weg. Dit is een daling van 13 leden t.o.v. 2012.

Als je nog niet bekend bent met de BDXC kun je altijd bdxc.nl
aanklikken. De BDXC doet niet alleen aan omroep DX in de
breedste vorm, maar ze zijn ook jagers op scheepvaartverkeer, vliegtuigen en bakens. Ook bijzondere
amateurverbindingen komen aan bod. Veel amateurs hebben
vaak meer dan 1 blad, wellicht een verrijking van het aanbod?
Te koop aangeboden!
Te koop (in opdracht van één van onze leden), een Kenwood
TS950SDX, perfecte ontvanger en bij zenden een prachtig vol
analoog geluid.

Daarbij de stationmonitor Kenwood SW-230 (bandscope en
transmission monitor) en de bijpassende SP-950 speaker.

Alles in goede staat en werkend, de vraagprijs is € 1.750. De
set is na afspraak uit te proberen op een woensdagavond in
het clubhonk van de VERON afdeling Den Haag.
Tubebooks.org
Wie liefhebber is van oude boeken over radio of wie gewoon
eens wil kijken hoe 'elektronica' vroeger was kan zijn hart
ophalen op tubebooks.org

Op deze site vind je talrijke technische boeken uit de jaren
1920 tot 1970.

Hoewel er op deze site heel wat meer te vinden is dan enkel
radio is dit laatste waarschijnlijk voor de meeste
radioamateurs toch het interessantste deel: Radio
(transmitters, receivers, design, repair enz). Hier vind je onder
andere verschillende edities van het ARRL Radio Handbook.
Het mooie is dat alles perfect legaal op deze site staat, op alle
boeken is het copyright verlopen waardoor deze 'public
domain' zijn (Bron: uba.be/BAR).
Kerstvossenjacht 2013
Op zaterdag 21 december houden wij de Haagse
Kerstvossenjacht op 2 meter. Dit is al enige jaren een
gezamenlijke activiteit van VERON afdeling Den Haag en de
VRZA Haaglanden.
De startlocatie is op het
parkeerterrein van de Uithof aan de
Jaap Edenweg in Den Haag
Zuidwest. De inschrijving is om
13.00 uur en we hopen op goed
weer en veel deelnemers.
Inschrijven kan nu al via het
contactformulier op de website
www.pi4dhg.nl. Vermeld bij het
onderwerp: Kerstvossenjacht 2013.
Tot ziens bij de Kerstvossenjacht.
73 tot horens, Hans PA3ATW
Wanneer je overstapt op een andere internet service
provider, betekent dit doorgaans ook dat je het e-mailadres
dat je jarenlang bij Ziggo, UPC of KPN hebt gebruikt, moet
opgeven. In dit artikel laten we zien hoe je de overgang naar
je nieuwe e-mailaccount zo eenvoudig mogelijk kunt laten
verlopen.
1. Beperk jezelf niet tot een ISP
Als je bijvoorbeeld van KPN op Ziggo overstapt, kun je
geneigd zijn om je nieuwe Ziggo e-mailadres te gaan
gebruiken. Dat is prima, maar wat gebeurt er als je besluit om
weer op een andere internet service provider (ISP) over te
stappen? Dan zit je weer met hetzelfde gedoe.

Gebruik in plaats daarvan een web-gebaseerde e-maildienst
die je altijd kunt houden en blijven benaderen, ongeacht wie
je internetdienst aanbiedt. Dus Gmail, Outlook.com, Yahoo,
of een vergelijkbare aanbieder.
2. Zorg voor enige overlap
Zeg niet meteen je oude dienst op zodra je een nieuw Gmailaccount of wat dan ook hebt aangemaakt. Geef jezelf indien
mogelijk een maand de tijd om de berichten die nog op je
oude account binnenkomen te lezen, terwijl je aan het nieuwe
account aan het wennen bent.
3. Spam je vrienden en familie
Nou ja, "op de hoogte brengen" is misschien een betere
uitdrukking. Stuur een e-mail naar iedereen in je adresboek
waarin je laat weten dat je een nieuw e-mailadres hebt. Vraag
of ze het oude adres willen verwijderen en het nieuwe
opslaan.

4. Verander het antwoordadres in je oude account
Tijdens die overlappingsmaand zal je ongetwijfeld e-mails die
op je oude adres binnenkomen beantwoorden. Afhankelijk
van de dienst- en/of e-mail cliënt die je gebruikt, kun je
mogelijk het "antwoord"-adres in de instellingen aanpassen.
Verander dat in je nieuwe e-mailadres; wanneer iemand dan
een mail beantwoordt, zal het automatisch naar je nieuwe
adres gaan.

5. Stel automatisch doorsturen in
Laat, als je oude ISP het toestaat, alle e-mail van je oude
account automatisch doorsturen naar je nieuwe adres. Op die
manier hoef je je oude account niet te blijven controleren,
maar krijg je wel alle berichten die erop binnenkomen. En dat
is dus een ander voordeel van het hele "overlap"-plan.
6. Update online accounts en mailinglijsten
Dit kost misschien de meeste moeite, maar je zult je emailadres handmatig moeten updaten op Amazon, iTunes,
je bank, enzovoorts. Gebruik die overlappingmaand om
berichten van je verschillende accounts en geautomatiseerde
e-maillijsten bij te houden, zodat je kunt zien waar je nog
moet inloggen om je e-mailadres aan te passen.
Het is nog steeds bijzonder gezellig op de wekelijkse
clubavond aan het Catharinaland! Nu het weer slechter wordt
en het heel vroeg donker is, reden genoeg om eens langs te
komen op de woensdagavond! Koffie en thee zijn uiteraard
verkrijgbaar, evenals diverse soorten frisdrank en
versnaperingen!

De eerstvolgende nieuwsbrief is tevens de jaarlijkse convo en
zal eind november/begin december verschijnen.
Voor het laatste nieuws raadpleeg je natuurlijk de website van
de afdeling: www.verongv.nl
Als je het clubstation PI4GV eens wil werken,
iedere donderdagavond is het clubstation actief
op HF vanaf 20:00 uur tot ongeveer 21:30 uur.

