
 
 

MEI 2017                                    JAARGANG 23 NR.05 
 

 
Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met o.a. nieuws over contributie, vossenjagen en veel meer.  
 
Veel leesplezier! 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 mei 2017 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
  
Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725 

Afdelingsbijeenkomst Veron Walcheren 
 
Woensdag 10 mei om 20.00 uur vindt onze maandelijkse bijeenkomst plaats in het Palet              
(Brede School) in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum). Op deze avond zal           
Dan PA1FZH een presentatie geven over “De drie geheime afkortingen uit de Koude             
Oorlog”.  
 
De rode draad vormt uiteraard het denkbeeld uit de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw; "als                   
de Russen de bom gooien". Uiteraard komt alles uiteindelijk uit bij de BB Bunker op               
Westenschouwen, waarmee de lijn naar zendamateurs ook weer gelegd. Voor info over bunker:             
http://www.pi4wal.nl/bestanden/foto's/PA1FZH/BB_Bunker/Beschermd%20onderkomen%20info%202011%20rev%201.pdf 

  
Onze QSL-manager Adri Brasser PA3BWS is aanwezig voor de uitgifte en voor het in ontvangst               
nemen van uw QSL-kaarten. Verder is er iedere zondagavond een technoronde op 145,225             
MHz om 21.00 uur. Voor de laatste nieuwtjes is het altijd handig ook met enige regelmaat onze                 
website http://www.pi4wal.nl te raadplegen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ben Bousché PD1MRZ 
Secretaris A44 – VERON Walcheren 
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Oproep voor viering 25 jaar VRZA Zuid West Nederland 
 
Beste leden van VRZA afd ZWN. Dit jaar bestaat de VRZA afdeling Zuid West Nederland 
25 jaar. Dit willen we vieren op zaterdag  18 november. We zijn van plan om die dag een 
open dag te houden voor en door zendamateurs waarbij ook mensen van buitenaf 
welkom zijn. De omliggende afdelingen en de zusterverenigingen zullen uitgenodigd 
worden maar ook zullen de plaatselijke bevolking en de studenten van de naastgelegen 
scholen uitgenodigd worden. 
 
Tijdens de open dag zullen verschillende amateurs de hele dag in een stand een onderdeel van                
de hobby promoten waar zij zich veel mee bezig houden en een aantal amateurs zullen een                
lezing geven over een stukje van onze toch wel veel omvattende hobby. Het zal zeker de                
moeite waard zijn om een kijkje te komen nemen en kennis te krijgen van oude, huidige en                 
toekomstige onderdelen van HAM-radio. Het volledige programma volgt in oktober. 
  
Na afloop van de open dag willen we met de leden en hun partners en een aantal genodigden                  
een gezellige maaltijd nuttigen en aansluitend een gezellig samenzijn hebben met een hapje,             
drankje, muziekje en beelden en verhalen uit de oude doos. 
 
 

 
  
 
We hebben nog een paar vragen aan jullie. 
  
* Ben jij bezig met een onderdeel van het radio-amateurisme waarvan je denkt dat andere dit                
nog niet (goed) weten en wil je dit met ons delen op 18 november, geef je dan op via het                    
onderstaande mailadres en schrijf erbij wat je wilt laten zien. 
  
* We willen een “museum” tafel maken waarbij we de geschiedenis van de HF-zender willen               
laten zien. Heb je een set die je hiervoor beschikbaar stelt? Laat dit dan voor 1 juni 2017 weten                   
en vermeld welke set dit is en uit welke periode deze afkomstig is. 
  
* We willen de speciale call PA25ZWN in de lucht gaan brengen. Wil je hierbij ook als operator                  
helpen op de open dag of op een ander tijdstip van de vergunningsduur laat dit dan ook weten                  
via het adres. 
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* Heb je oude foto’s of video’s en ben je in staat deze te digitaliseren of heb je digitale                   
bestanden om in onze beeldbank te stoppen dan zouden we het erg leuk vinden als je deze via                  
We Transfer met ons wilt delen. Dit kan ook naar hetzelfde mailadres. Als we deze voor  
1 oktober ontvangen kunnen we ze in een mooie presentatie verwerken die we tijdens de open                
dag gaan vertonen. 
  
* Wil je op een ander manier een bijdrage leveren aan deze dag door bijv. voor de catering te                   
zorgen dan kun je dit ook voor 1 oktober 2017 melden op het bekende mailadres. 
  
We hopen vele van jullie te mogen ontmoeten op 18 november als bezoeker of als medewerker. 
  
Namens het bestuur van VRZA-ZWN, 
De Jubileum-commissie 
Karin  PD0KM en Michel PD4AVO 
  
Je email graag sturen naar pi4zwn@vrza.nl 
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QSL kaarten 
 
Onderstaande verbindingen zijn gewerkt en bevestigd. 
 
73’s van Cor PG9HF 
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Vosssenjachtseizoen weer begonnen 

Na weer een paar succesvolle seizoenen met 80m vossenjachten kan het natuurlijk niet             
uitblijven: ook in 2017 zal de vierde woensdag van de maanden april t/m september in het                
teken staan van een vossenjacht. 

Zoals gewoonlijk is het jachtgebied het eiland Walcheren ten westen van het kanaal. De              
deelnemers zullen om beurten weer een keer vos spelen. Waarschijnlijk zullen we dit jaar ook               
een keer ten oosten van het kanaal gaan jagen, maar dat wordt dan ruim van tevoren                
aangegeven. 

Evenals de twee voorgaande jaren gaan we puur voor de fun, er zal geen competitie-element               
aan de jachten worden verbonden. Alle aandacht kan dan ook uitgaan naar de kwaliteit van de                
peilingen, er hoeft niet gehaast te worden. 

Kaarten voor de peilingen zijn te verkrijgen in de clubshack van VRZA-ZWN en op het eindpunt                
bij de vos. Als je door je voorraad heen bent geef dan een seintje aan Karin PD0KM. Zij zal                   
zorgen voor een aantal nieuwe kaarten. 

Het is gezellig om als team op jacht te gaan maar ook als je geen jaag-partner hebt ben je                   
natuurlijk van harte welkom. 
 
Woensdag 26 april was alweer de eerste vossenjacht van dit seizoen.  
Onderstaand enkele beelden van de eerste vossenjacht. 

 

 
Deltaloep                 Pagina 5 van 15 



 
 
 
VRZA verlaagt contributie 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VRZA, gehouden op 8 april jl., heeft de              
vergadering zonder tegenstemmen het bestuursvoorstel om de contributie 2018 te          
verlagen naar 25 euro per kalenderjaar aangenomen.  
 
Nieuwe leden profiteren onmiddellijk van deze verlaging. Per verstreken kwartaal wordt er            
bovendien 6 euro in mindering gebracht op de verschuldigde contributie, waardoor u nu voor              
slechts 19 euro t/m 31 december 2017 VRZA lid bent. 

Een jeugdlid (tot 21 jaar) of familielid betaalt slechts 10 euro per kalenderjaar, waarbij 2,50 euro                
per verstreken kwartaal in mindering wordt gebracht. 

Meer info via https://www.vrza.nl/wp/2017/04/23/vrza-verlaagt-contributie/  
 
 
CQPA april 2017 online 
 
De april versie van de CQPA staat online om te kunnen bekijken. 
 
Meer info via https://www.vrza.nl/wp/2017/04/22/de-cq-pa-van-april-2017-staat-weer-online/  
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Stemming over de voorstellen op de VERON Verenigingsraad 2017  

Op zaterdag 22 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VERON plaats,             
de Verenigingsraad. Op de Verenigingsraad stemmen afgevaardigden van afdelingen         
over ingebrachte voorstellen en benoemen zij leden van commissies, werkgroepen,          
bureaus en het hoofdbestuur. 

Ieder jaar brengen afdelingen voorstellen in. Dit jaar waren er negen voorstellen waarover             
gestemd werd. 

Voorstel 1: Opheffen afdeling A50 MILRAC 

Dit voorstel was ingediend door het hoofdbestuur. Het betrof het opheffen van afdeling A50              
MILRAC. Volgens de statuten is deze afdeling te klein om op zichzelf te staan. De leden moeten                 
worden overgeschreven naar een bestaande afdeling. 

Dit voorstel werd unaniem aangenomen. 

Voorstel 2: Harmonisatie frequentiebanden in CEPT verband 

Dit voorstel was ingediend door afdeling A54 Etten Leur. Het betrof het voor het maken van een                 
duidelijk overzicht per land voor zowel Novice als Full gelicenseerden met daarin per             
band/frequentie wat zij wel of niet mogen dus inclusief vermogens, modes en dergelijke. 

Er was onduidelijkheid over de inhoud van dit voorstel. Afdeling A54 Etten-Leur trok het voorstel               
daarom in. 

Voorstel 3: Opzet en status van regio vergaderingen veranderen 

Dit voorstel was ingediend door afdeling A40 Twente. Zij verzoeken het HB de opzet en status                
van regio vergaderen te veranderen zodat de vergadering meer interactief wordt. 

Dit voorstel werd aangenomen en sluit aan bij het initiatief dat het HB al had genomen.  

Voorstel 4:  Vergoedingen voor reizen naar regio vergaderingen 

Afdeling A40 Twente verzoekt het VERON bestuur de km-vergoeding voor één auto per             
afdeling door de algemeen penningmeester te laten vergoeden voor het bijwonen van de             
regiovergadering. Dit in plaats de vergoeding uit de middelen van de afdeling te verstrekken. 

Dezelfde afdeling diende ook een amendement in op haar eigen voorstel: Vrije meningsuiting of              
beïnvloeding van VR voorstellen. 

Het amendement en het voorstel werden beiden verworpen. 
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Voorstel 5: Aanpassen van de tekst in artikel 6 van de statuten m.b.t. de              
bezwaarprocedure bij het afwijzen van een aanvraag tot lidmaatschap. 

Afdeling A25 Doetinchem stelt voor om de tekst in artikel zo te wijzigen dat alle               
afdelingsbesturen op de hoogte worden gesteld van een afwijzing van het lidmaatschap door             
het hoofdbestuur. Dit in plaats van alleen de afdeling waar aspirant lid tot wil toetreden. 

Het HB licht toe dat het voorstel niet kan worden uitgevoerd omdat het in strijd is met de Wet                   
Bescherming Persoonsgegevens. 

Dit voorstel werd door afdeling A25 Doetinchem ingetrokken. 

Voorstel 6: Behoud van focus op afname van storing door gebruik van Power Line              
Communicatie (PLC). 

De afdeling A17 Gouda vraagt de VR om de EMC Commissie te verzoeken, focus te blijven                
houden op het beperken en terugdringen van storing op de HF amateurbanden, veroorzaakt             
door Power Line Communicatie (PLC ). Daarbij vragen zij ook om storingsnormen te             
introduceren voor de VHF en UHF amateurbanden. 

Dit voorstel werd verworpen nadat de EMC-EMF Commissie uitleg had gegeven over de actieve              
aanpak van storing door PLC. 

Voorstel 7: De VERON moet actiever beleid te gaan voeren ten aanzien van             
EMC-problematiek. 

A22, de afdeling Zuid Limburg , stelt voor om als VERON actiever beleid te gaan voeren ten                 
aanzien van EMC-problematiek. Van het HB verwachten zij het agenderen, prioriteit toekennen,            
faciliteren en opvolgen van ideeën en acties. Van de EMC-commissie verwachten zij een plan              
van aanpak met doelen, de in te zetten middelen, en een actievere publicatie naar leden. Van                
de leden verwachten zij het actief melden van storingen en waar mogelijk het ondersteunen van               
de EMC-aanpak. 

Dit voorstel werd aangenomen en sterkt het HB in de prioriteit die het aan EMC-problematiek               
geeft. 

Voorstel 8: Binnen Nederland woonachtige leden de mogelijkheid bieden om Electron in            
digitale en/of gedrukte vorm te ontvangen. 

De afdeling A13 Eindhoven draagt het HB op ook de binnen Nederland woonachtige leden de               
mogelijkheid te bieden om Electron in digitale en/of gedrukte vorm te ontvangen. Omdat bij een               
lagere oplage de druk-kosten niet noodzakelijkerwijs mee omlaag gaan stellen wij voor de             
contributie gelijk te houden onafhankelijk van de gekozen vorm van bezorging. 

Op dit voorstel diende de afdeling A634 Friese Wouden het volgende amendement in: 

Het HB krijgt de opdracht maandelijks enkele onderwerpen uit de dan verschijnende “Electron”             
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openbaar te verspreiden via Social Media, Elektronische Nieuwsbrief, RSS en/of dergelijke, met            
daarin de “Electron” van die betreffende maand genoemd als bronvermelding. 

Het amendement op dit voorstel werd verworpen. Het voorstel zelf werd ook verworpen. 

Voorstel 9: N-amateurs toestaan om met maximaal 100 Watt PEP uit te mogen komen in               
mode A3J 

De afdeling A19 Groningen vraagt de VR het HB te verzoeken om in het overleg met AT maar                  
voren te brengen en er op aan te dringen om de N-amateurs toe te staan om met maximaal 100                   
Watt PEP uit te mogen komen op de aan N-amateurs toegekende delen van de 40 en 20 meter                  
banden en de volledige 10 meterband, evenwel met de beperking van uitsluitend de Mode A3J               
(LSB en USB). 

Dit voorstel werd, in het kader van de N-herijking, verworpen. 
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ECHOLINK op nieuwe Yaesu repeater PI3BOZ 
 

PI3BOZ met SvxLink besturingssoftware en de nieuwe Yaesu DR-1X repeater is           
vrijdagmorgen 21 april in bedrijf gesteld. Een van de leden van het bestuur van de afd. 51                 
van de Veron Matthé PD1AJZ heeft de zender officieel in bedrijf gesteld door de              
hoofdschakelaar van de installatie op aan te zetten... 

De eerste amateur die op het vinkentouw zat was Joop PE1BIA, die er als eerste over heen                 
werkte. Ook werd Echolink meteen door de nodige amateurs getest en in orde bevonden. 

De software die wij gebruiken heeft Mischa PA1OKZ voor ons helemaal op maat gemaakt,              
analoog aan de besturingssoftware van PI3UTR en PI2NOS. Waarvoor onze dank uiteraard. 

In een snelcursus Linux en SvxLink software, door Mischa in de afgelopen weken per Skype               
gegeven, heeft Luc NL13716 zich in een razend tempo alle ins en outs eigen gemaakt van het                 
programmeren en wijzigen van toontjes en tijden etc. en de mogelijkheden en onmogelijkheden             
van de #SvxLink software. 

De besturing met de Raspberry Pi, USB geluidskaart, USB UART (zender start) en LF              
modulatie versterker (de Yaesu heeft maar liefst 1,5 V. tt nodig voor volle zwaai!) zit in een 1HE                  
hoog 19” kastje, gebouwd door Rob PAØRPA. Als voeding is voor een bijzonder betrouwbare              
Alreso voeding gekozen, welke tot onze beschikking was. Met als resultaat dat we nu een up to                 
date 2 meter relaisstation hier in West Brabant hebben gekregen! (zie foto). 

Voor de mensen die onze repeater aanspreken: na een eerste opkomen van de ontvanger geeft               
de repeater na 10 sec. in spraak weer wie hij is... (hoef je niet te vragen welke repeater dit is).                    
En zo zijn er nog vele andere handigheidjes ingebouwd in de software. Al met al, een mooi                 
resultaat waar, naar de eerste commentaren die we hoorden, iedereen hier in de afdeling erg               
tevreden mee is. 

Wij hopen als Stichting Repeater Bergen op Zoom dan ook op vele (nieuwe) gebruikers van dit                
geheel vernieuwde relaisstation! 

Na het succes van SvxLink voor PI3BOZ zullen we op (hopelijk korte) termijn ook PI2BOZ van                
SvxLink gaan voorzien. Hierdoor zal ook PI2BOZ via EchoLink te werken zijn. Er zijn echter nogal                
wat werkzaamheden te verrichten alvorens we een start kunnen maken met de ombouw van              
PI2BOZ. Even geduld nog dus… 
 
73 van de Stichting Repeater Bergen op Zoom  

 
ECHOLINK ook op PI3GOE 
 
PI3GOE is ook te bereiken via echolink. Meeluisteren en kijken kan via www.pi3goe.nl  
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Morsum Magnificat nu gratis als download beschikbaar!  
De Engelstalige editie van Morsum Magnificat, het Morse Magazine, ook bekend           
als “MM“, is nu beschikbaar is voor gratis download. Het blad bevat veel             
informatie en illustraties die van belang zijn voor Morse-operators, key collectors,           
historici, onderzoekers en andere Morse liefhebbers. 

Gepubliceerd van 1986 tot 2004, in 89 nummers, met lezers en medewerkers over de              
hele wereld, omvatte het op internationale wijze alle denkbare aspecten van           
Morse-telegrafie, verleden, heden en toekomst. 

Dankzij Lynn Burlingame N7CFO, die zowel een lezer als auteur was van MM, en met               
toestemming van de auteursrechthouder, Zyg Nilski, G3OKD, is deze enorme bron nu            
gratis in PDF-formaat te downloaden. Bij de downloads ook een herziene versie van het              
54-pagina tellende “Key WT 8 Amp Worldwide Survey”, voor gebruikers als           
verzamelaars van deze beroemde militaire morsesleutel.  

MM werd aanvankelijk in het Nederlands gepubliceerd door Morse liefhebbers Rinus           
Hellemons PA0BFN en Dick Kraayveld PA3ALM. Later sloot Tony Smith G4FAI zich            
aan, die hen geholpen heeft om de Engelstalige editie van het magazine te lanceren. 

Nadat Rinus overleed, produceerde G4FAI alleen MM, tot Geoff Arnold G3GSR zich            
aanloot, de voormalige redacteur van Practical Wireless en oprichter van Radio           
Bygones. Later nam Zyg Nilski G3OKD het over als redacteur, en produceerde de             
laatste 28 nummers van het tijdschrift. 

Lezers van MM die kopieën missen kunnen die nu aanvullen met de digitale download.              
Nieuwkomers en degenen die het de eerste keer hebben gemist, hebben nu de kans om               
te ontdekken wat deze unieke publicatie hen biedt, en dat zonder kosten! 

Gratis downloads van MM zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik beschikbaar op           
www.n7cfo.com/tgph/Dwnlds/mm/mm.htm  

Al 73 van de 89 nummers zijn tot nu toe geplaatst. Als iemand een van de ontbrekende                 
nummers kan leveren om de collectie te completeren, neem dan contact op met Lynn              
Burlingame op n7cfo (at) n7cfo.com. 

Kopieën van MM mogen niet worden gedownload of gedistribueerd voor commerciële           
doelen. Elke website die de digitale downloads van Morsum Magnificat of het Key WT 8               
Amp Worldwide Survey tegen betaling aanbiedt, doet dit zonder toestemming. Iedereen           
die een dergelijke site vindt, wordt gevraagd om dit te melden bij g4fai (at)              
btinternet.com 

Tony Smith G4FAI 
 
 Co-oprichter van de Engelse editie van Morsum Magnificat. 
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DKARS magazine april online  
 
De DKARS geeft iedere maand een eigen gratis PDF Magazine uit.  
 
DKARS heeft de april-uitgave van haar magazine uitgebracht. Donateurs hebben deze reeds            
ontvangen. Naast Nederland krijgt het magazine internationaal ook steeds meer aandacht en            
weten buitenlandse zendamateurs het magazine ook te vinden. Donateurs hebben het           
magazine inmiddels ontvangen. 

Deze uitgave van het digitale blad bevat maar liefst 65 pagina’s. Downloaden is gratis en               
verspreiden wordt aangemoedigd door DKARS. In deze uitgave onder andere aandacht aan            
deze onderwerpen: 

● Red Pitaya –Hamlab 
● Zelfbouw FH-2 – Remote control voor YAESU 
● en FUN-stukje door PA9JOO/P 
● De nieuwe ‘Syncsmurf 2’! 
● En nog heel veel meer, totaal 65 pagina’s 

 
Wil je ook het gratis magazine ontvangen, meld je dan aan via magazine@dkars.nl en               
vervolgens ontvang je dan maandelijks het magazine via een email met een download link. 
 
Downloaden kan via http://dkars.nl/index.php?page=magazine  
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ATV station weer gebruiksklaar 

Enige jaren geleden ontving de afdeling van Etiënne PE1OYT zijn ATV apparatuur omdat             
hij er zelf niets meer mee deed. Hoewel de apparatuur al eens is gebruikt tijdens een Sail                 
evenement stond het geruime tijd werkeloos in de kast. Robert PA3GEO - zelf ook wel               
eens actief met ATV geweest - besloot het ATV station weer eens aan te sluiten en uit te                  
proberen. 

Wat is een mooiere gelegenheid dan dit tijdens de Techno Avond te doen? Dus zo gezegd zo                 
gedaan. De ATV spullen werden tevoorschijn gehaald en opgesteld op de middelste tafel in de               
clubshack. Alle kabeltjes werden aangesloten en het testen kon beginnen. Met de SWR-meter             
en dummyload werd aangetoond dat de zender het nog deed, tegen de 10 Watt output in de 23                  
cm band dus dat was alvast OK! Daarna werd er een "testbeeld" op de zender aangesloten en                 
dit kon via de satellietontvanger weer op de TV bekeken worden, dus de cirkel was rond. 

Hopelijk kunnen we binnenkort eens een ATV verbinding met een ander station maken. Er is               
een draaibare 23 cm beam in de mast bij de clubshack aanwezig dus daar zal het niet aan                  
liggen. Ook liggen er nog spullen voor 13 cm, dit zullen we tijdens een andere gelegenheid eens                 
verder onderzoeken. 
 
 

 

 

Meer beelden via http://www.pi4zwn.nl/index.php/nl/fotoboek/gallery/116  

Bron: PI4ZWN 
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CQ DX AWARD  

Onderstaande Awards ontving Cor PG9HF zondag 30 april 2017 van Steve Bolia, N8BJQ  
( WPX Award manager ).  
 
Gefeliciteerd Cor!! 
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AGENDA  
 
3 mei Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
10 mei Lezing bij Veron Walcheren van PA1FZH over de Koude Oorlog 
17 mei Techno-avond bij VRZA ZWN 
24 mei 80 meter Vossenjacht op Walcheren 
2 t/m 5 juni                  Veldweekend camping boer Dekker Lewedorp (Pinksterweekend) 
19-20 augustus           Lighthouseweekend 
27 augustus                Antennemeetdag 
30 sept + 1 okt            Luisterpostweekend Gorinchem  
20-22 oktober             JOTA weekend 
4 november                Dag voor de Radioamateur Americahal te Apeldoorn 
18 november              Viering en open dag 25 jaar VRZA ZWN te Vlissingen 
 
 
Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling PI4VLI bunker, Zuidweg 2 te Biggekerke.  
 
Elke zondag 09.30 uur locale tijd 144.2850 MHz SSB ronde 
  
Elke zondag 20.30 uur locale tijd 144.0600 MHz CW ronde (vertikaal vanuit Walcheren) 
  
Elke zondag 11.30 uur locale tijd 145.6000 MHz Radioronde Zeeuws-Vlaanderen van PI4ZVL 
 
Elke zondag 12.00 uur locale tijd 145.7750 MHz Radioronde Bevelanden van PI4NZB 
 
Elke zondag 21.00 uur locale tijd 145.2250 MHz Technoronde vanuit Middelburg 
  
Elke woensdag 20.30 uur locale tijd 145.6250 MHz Radioronde van PI4BOZ 
 
Elke 2e dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd waaronder 
PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN te Vlissingen. 
 

Colofon 

Alle jaargangen ASG bulletins (1995-1999) en Delta Loeps (1999-2017) nu via onderstaande link: 
http://pi4zwn.nl/index.php/nl/links-downloads/downloads  

Secretarissen: PI4VLI Jesse Kluijfhout PE1RUI www.pi4vli.nl  
PI4WAL Ben Bousché PD1MRZ www.pi4wal.nl  
PI4ZWN Robert Poortvliet PA3GEO www.pi4zwn.nl  

Opmaak: Michel Bleijenberg PD4AVO  
Eindredactie: Ronald Verburg PA10725  

 
Stuur uw kopij naar deltaloep@gmail.com                          Deadline mei nummer: 20 mei 2017 

 
Deltaloep                 Pagina 15 van 15 

mailto:deltaloep@gmail.com
http://www.pi4wal.nl/
http://www.pi4vli.nl/
http://www.pi4zwn.nl/
http://pi4zwn.nl/index.php/nl/links-downloads/downloads

