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Ledenvergadering 19 December 2014 

Aanwezigen: 31 OM, 9 XYL en 3 QRP 

Speciale gast: Jan Laurys, burgemeester van de stad Diest 

 

Bij een hapje en drankje in losse sfeer vieren wij vanavond de officiële opening van onze 

mooi afgewerkte lokalen. 

De voorzitter bedankt de vele aanwezigen op de eindejaarsreceptie van onze club. 

Speciale dank aan de heer Jan Laurys, burgemeester van de stad Diest, voor de welwillende 

bereidheid van het stadsbestuur om deze lokalen ter onzer beschikking te stellen. 

Hans geeft het woord aan Dominique. Hij zal op 20 Dec 2014 de ONFF-001 activeren van op 

de Hoge Venen, Signal de Botrange. Hij zal gebruik maken van onze OR4D/m licentie. 

Speciale aandacht zal besteed worden aan het gebruik van ON3-vriendelijke frequenties op de 

20m en 40m alsook 2m FM en 2m SSB tijdens het begin van deze activatie. 

Annatoli spreekt ontroerd uit dat zijn droom van een eigen clublokaal eindelijk uitgekomen is.  

Tenslotte wijst de voorzitter nogmaals op het feit dat vanaf volgende maand de vergaderingen 

zullen plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand. 

Tot in de late / vroege uurtjes babbelden we verder over van alles en nog wat. 

Dankzij de goede voorbereiding is er genoeg spijs (in de vorm van sandwiches met keuze uit 

6 soorten beleg) en drank (in de vorm van cava en sinaasappelsap) om de feestvreugde te 

stimuleren. 

 

Danny/ON3DNY 

 

Erratum van Hans: 

“De avond werd trouwens afgesloten rond 01u10 met een stroompanne op heel het domein 

van de Citadel (ik vermoed ergens in de hoogspanningscabine aan de ingangspoort), maar 

onze lokalen waren toen net opgeruimd en we moesten enkel nog de deuren sluiten dus met 

enkele zaklampen is dat ook nog gelukt. 

 

Dit heeft me er trouwens wel op gewezen dat het geen slecht idee zou zijn een kleine 

noodverlichting aan onze lokalen/gang/trap te voorzien, want het was echt wel stikdonker op 

het eerste verdiep. Er is geen enkele noodverlichting meer aan onze trap, ik denk dat die 

restanten van een lichtbak die daar hangen ooit mogelijks noodverlichting waren. Als je geen 

zaklamp bij hebt als de stroom springt dan verongeluk je daar.” 


