
Beste allen, 
 
Men heeft mij altijd gezegd dat het de hele maand januari Nieuwjaar is. 
Bij deze wens ik aan jullie allen een heel Gelukkig en Gezond 2017 en ook dit jaar nog heel 
veel radioplezier ! 
 
Ondertussen zijn er weer een vijftal jaartjes verstreken en bestaat RST Sint-Truiden dit jaar 
reeds 35 jaar. 
 
Dit mogen wij natuurlijk niet onopgemerkt laten voorbijgaan en zouden wij graag samen met 

jullie willen vieren op zaterdag 4 maart 2017. 
 

Willen jullie er graag bij zijn, hou je van een gezellig avondje uit, wil je kennismaken of een 
leuke babbel slaan met andere RST-leden, wel dat kan. 
 

The Place to be is: "Restaurant Het Schoorse Veld" 
                                            Velmerlaan 124 
                                       3806 Velm ( Sint-Truiden) 
 

Je zal er ontvangen worden met een hapje en een tapje om vervolgens de voetjes onder tafel 
te schuiven voor een lekker etentje. 
 

Willen jullie het 35-jarig bestaan van RST samen met ons vieren kan je je hiervoor inschrijven 
door het volgend bedrag te storten op het rekeningnummer BE47 0682 2810 0880 op naam 
van Radio-amateurs RST  -   Sint-Truiden: 

- voor RST leden met echtgeno(o)t(e) , 40€/pp 
- voor niet RST leden met echtgeno(o)te, 45€/pp 

 
Vergeet niet de call en het aantal personen te vermelden ! ! 
 

Inschrijven kan vanaf heden tot en met vrijdag 17 februari 2017 
De inschrijving is pas definitief na storting van het bedrag op bovenvermeld 
rekeningnummer. 
 
Het RST bestuur doet ook een oproep naar alle radio-amateurs welke ooit lid waren van RST.  
Graag nodigen we ook jullie mee uit om aan ons jubileumfeest deel te nemen.  
 

De receptie en de dranken worden u aangeboden door RST.  
 

Wij kijken alvast uit om jullie te mogen ontmoeten en ontvangen op ons feest ter 
gelegenheid van 35 jaar RST op zaterdag 4 maart 2017 om 19u en heten u reeds van harte 
Welkom. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Carine ON3SKG 

QSL-manager RST 
 

 

 


