
 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 20 december 2013 
 

Aanwezigen:  om en bij de 50 (x)YL en OM 

Het begint stilaan een gewoonte te worden dat UBA-DST het kalenderjaar afsluit met een 
nieuwjaarsreceptie. De belangstelling voor dit “sociaal club-evenement” blijkt ook crescendo  
te gaan …. van een 25 tal aanwezigen een drietal jaartjes geleden tot een 50 tal nu!…. Gaat in 
december 2014 ons vergaderlokaal te klein zijn? 

Tonny & XYL waren een ganse week druk in de weer met het aankopen van allerlei lekkers 
en het klaarmaken van de overheerlijke hapjes. Met “overheerlijk” overdrijven we helemaal 
niet, getuige daarvan de vraag van meerdere aanwezige (x)YL’s om over de recepten te 
mogen beschikken…. Tonny nam deze vraag ter harte! 

Vanaf vrijdagavond 19h00 begon de koorts te stijgen en ging een team van een 15 tal 
medewerkers aan de slag om de hapjes te versnijden/ te bakken en mooi te schikken. Ook 
werden de tafels in de vergaderruimte zodanig geplaatst dat alles gezellig kon verlopen. 

Met wat improvisatie, een beamer die toevallig in een kofferbak lag en de hulp van één van 
ons nieuw “in de buurt wonend” ON3 lid, kon Joeri zijn presentatie van de UBA-DST 2013 
activiteiten op de achtergrond projecteren…. Blijkbaar werden deze, al of niet 
compromitterende, beeldjes door de meeste aanwezigen gesmaakt.    

Het bestuur had de stijgende belangstelling voor de “gratis” DST receptie dik fout 
ingeschat…. met als gevolg dat we reeds rond 22u00 door onze voorraad Cava heen zaten. 
Met instemming van onze schatbewaarder en de overige leden van het bestuur schakelden we 
dan maar over op de “gewone” dranken die in de bar van het gemeenschapshuis St-Jan 
voorradig waren. 

Het verheugde ons om te merken dat de meeste van de nieuwgeslaagde ON3’s present waren, 
zo zien we het graag! 

Deze erg geslaagde avond heeft weer eens aangetoond dat ook het “verjongde” DST volkje 
het sociaal aspect van onze radioclub weet te smaken. 

Voor de “afwezigen” is een herkansing voorzien op 19 december 2014…. zeg nu niet dat je te 
laat verwittigd werd….. 

…. Vergeet ook niet om de “kiekjes” te bekijken op http://foto.on4dst.be/#!album-5 
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