PI4REC

Vossenjacht
Jan PA1JT verzorgt op vrijdagavond
een recreatieve 80m vossenjacht.
Dus... neem je peildoos mee! We
verzamelen om 20:00 uur bij de
centrale tent. Daar volgen nadere
instructies. De jacht duurt ongeveer een uur. Na
afloop is er bij de centrale tent een gezellig
samenzijn met een hapje en een drankje.
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Programma

Barbecue

Wo 12:00
Vr 20:00
Vr 22:00
Za 19:00
Za ??
Zo 17:00

Op zaterdagavond is traditiegetrouw
de barbecue. Wil je meedoen, geef je
dan op VOOR 25 juni! Dit gaat als
volgt:
– Stuur een emailtje naar Bram van
den Ham PA3AO (pa3ao@amsat.org)
met daarin het aantal deelnemers. Heb je geen
email, dan kun je je ook telefonisch aanmelden
(06-21278818)
– Maak tevens 15 euro per persoon over op de
rekening van de REC: ING betaalrekening
NL68 INGB 0006 3093 25 ten name van A. van den
Ham te Oss, onder vermelding van "barbecue
velddag" en eventueel je call of naam

Terrein open
Recreatieve 80m vossenjacht
Borrel na afloop van vossenjacht
Barbecue
na BBQ onze huisband
Opruimen en afbreken

Welkom
Van harte welkom bij de velddagen van de REC in
Neerijnen!

Kosten

De Radio Elektronica Club (REC) is een actieve
club voor iedereen uit Culemborg en wijde
omgeving die geïnteresseerd is in alles wat maar
met radio te maken heeft. De meeste leden zijn
zendamateurs, maar dat is zeker geen vereiste
om lid te worden. Belangstelling en plezier in de
radiohobby vinden wij het belangrijkste.
Website: www.pi4rec.nl

Deelname aan de velddagen is gratis (m.u.v. De
barbecue en eventueel frisdrank en bier) voor alle
leden en hun gezin. Aan de overige deelnemers
vragen we een kleine tegemoetkoming in de
kosten. Deze is vastgesteld op 7,50 euro per
persoon. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. U kunt
uw bijdrage betalen bij Bram PA3AO of Jacob
PD0JA. Daarnaast is een donatie voor de club
altijd welkom!

Locatie
De velddagen worden gehouden in het weiland
aan de Kaalakkerstraat in Neerijnen. (achter “het
stroomhuis” De ingang van het terrein is aan de
Kaalakkerstraat.
.

Kamperen
Kamperen is misschien wel de leukste
manier om van het hele weekend te
kunnen genieten. Neem dus gerust je tent
of caravan mee, er is meer dan genoeg ruimte!
Uiteraard zijn we geen volwaardige camping,
maar er zal wel elektriciteit zijn. Neem een lange
kabel (50...100m) mee!

Plattegrond

Organisatie

Huisregels

Zoals op het kaartje is aangegeven

Het organisatieteam van de velddagen is dit jaar
als volgt samengesteld:

Deelname geschiedt op eigen risico en voor eigen rekening
(kosten).

Algehele coördinatie: Jacob PD0JA
Bram PA3AO
Barbecue: Bram PA3AO
Alles over de organisatie van de velddagen kun je
terugvinden in het velddagdocument. Dit
document kunnen leden downloaden van de
website of anders opvragen bij het bestuur.
Verder is er een gedrukt exemplaar aanwezig in
de centrale tent.

Bij het werken aan antennes worden alle gekoppelde zenders
uitgeschakeld en wordt de coaxkabel/lintlijn afgekoppeld.
Bij het werken op hoogte (bijvoorbeeld in masten) wordt
gebruik gemaakt van klimgordels en veiligheidshelmen. Maar
liefst wordt er helemaal niet geklommen.
Aggregaten worden uitsluitend bediend door de eigenaar of
een door de eigenaar daarvoor aangewezen en geïnstrueerde
deelnemer. Deze zijn bekendgemaakt bij het organisatieteam.
Het contact met de beheerder vindt in principe altijd plaats
via het organisatieteam.
Niet eten en/of drinken in de directe omgeving van andermans
apparatuur.
In alle tenten geldt een rookverbod.

Pers
Kom je een journalist tegen die een reportage wil
maken van de velddagen? Verwijs deze dan door
naar een van de bestuursleden.

In geval van nood
Noodnummer
112
Politie
0900-8844
Brandweer
112
Huisartsenpraktijk Hiern
Gasthuisstraat 14, 4181AP
Waardenburg Telefoon: 0418-651250
Huisartsenpost HOV Zaltbommel
Van Heemstraweg West 11
0900-8860 Open om 17:00

Laat geen rommel achter op het terrein maar neem dit mee
naar huis of doe dit in de vuilniszak.
Iedereen wordt geacht de algemeen geldende normen en
regels m.b.t. veiligheid te hanteren. De reputatie van de REC
mag niet in gevaar komen door onveilig gedrag c.q. situaties.
Masten (inclusief tuidraden) worden afgezet met roodwit lint.
Tevens worden daarbij duidelijk zichtbaar bordjes met de tekst
“Betreden op eigen risico” geplaatst.
Auto's zijn toegestaan op het terrein, mits men stapvoets rijdt
en uit de buurt blijft van masten/tuidraden. Houdt het centrum
autovrij. Parkeer na laden/lossen de auto op de daarvoor
aangewezen parkeerplaats.
Honden zijn alleen toegestaan mits aangelijnd, maar niet nabij,
masten en tuidraden.
Bij het afbreken worden eventuele gaten in het terrein (van
bijvoorbeeld palen) weer dichtgemaakt.
Het terrein wordt na afloop geïnspecteerd op restafval.
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