
Geslaagde eerste bijeenkomst in het nieuwe onderkomen

Afgelopen week ontvingen alle leden van de afdeling Centrum een mail van onze voorzitter Michael, 
PI4MIC, met het bericht dat de bijeenkomst van dinsdag 14 juni as. zou worden gehouden in ons 
nieuwe onderkomen, het gebouw van Scouting groep PEKA 18 aan de Daalseweg 148 in Utrecht. 
Daar kon ieder dan de nieuwe shack bezichtigen. Weliswaar nog in aanbouw maar ziet er al veel 
belovend en professioneel uit.  Kees, PA5Z dank voor je inzet hierbij!  Maar ook kennismaken met de 
bar, waarschijnlijk de favoriete ruimte  van een aantal actieve leden voor de komende jaren,  en de 
grote zaal  waar lezingen of demonstraties kunnen worden gehouden zien.  Mochten er bij sommige 
leden al twijfels bestaan over hoe we zouden worden ontvangen door PEKA 18,  daarover werd bij 
binnenkomst meteen duidelijk dat dit wel goed zit. We zijn er van harte welkom.

Zo’n twee dozijn leden kwamen die dinsdagavond het nieuwe gebouw bezichtigen. We werden daar 
hartelijk verwelkomd door Frank van der Sleen, de beheerder van het gebouw,  die verse koffie voor 
ons klaar had staan en waar meteen dankbaar gebruik van werd gemaakt. 



Het uittesten van de ruimten in het gebouw verliep op deskundige wijze. Het leslokaal werd door de 
meeste leden vakkundig vermeden, terwijl buiten het terras,  met mogelijk heden voor een BBQ, 
meteen aan een langdurige veldtest werd onderworpen. Na ruim twee uur delibereren was de 
consensus dat je hier prima stevig kunt discussiëren en uitstekend  van het avondzonnetje kunt 
genieten. 
 



Ook de tweede , zwaardere,   duurtest van het terras gaf een unaniem  positief resultaat. Ook met 
een pilsje in de hand voldeed het terras uitstekend. Om privacy redenen zijn hier geen foto’s voor 
publicatie van beschikbaar. 
Het nuttigen van een drankje aan de bar bleek ook goed te bevallen.  Nadat enkele onverschrokken 
en zeer ervaren leden de bar hadden getest en goed bevonden werd naarmate het daglicht afnam en 
de nacht zich liet zien,  het terras leger en de bar voller. 

Het werd een ouderwets gezellige avond waarbij de leden die dinsdagavond naar het  nieuwe 
onderkomen waren gekomen er zich meteen ook helemaal thuis voelden.  

Kortom, hulde voor ons afdelingsbestuur dat overtuigend heeft laten zien niet voor een kleintje 
vervaard te zijn en dat de afdeling Centrum weliswaar het verlies van het fort – ons thuis en QRA van 
PA0UTR voor ruim 45 jaar - betreurt maar de toekomst optimistisch ingaat met de faciliteiten die het 
nieuwe onderkomen ons te bieden heeft.  Gezien de ruimte om het gebouw van PEKA 18 zal ook hier 
menig antenne kunnen verreizen en zo een uitstekend QRA zijn voor velddagen, Contesten, JOTA’s  en 
experimenten. 

Wim, PA2GRC


