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Dag Ancien 
 
1. Merkem: Op 09 april hebben we de 99ste herdenking van de slag om MERKEM. We zullen er 
vertegenwoordigd zijn door een delegatie van 10 personen. En wat mooi is, alle rangen van Officier tot 
Milicien zullen er aanwezig zijn! Hopen we voor hen dat ze een mooie Westhoek dag mogen beleven. Dank 
aan hen dat ze hun dag opofferen voor Het  Negende! 
 
2. Soest: Wegens persoonlijke redenen hebben een paar kandidaten moeten afhaken waardoor een 
tweetal kamers zijn vrij gekomen. Wenst u nog mee te rijden met onze gratis bus dan moet u zich dringend 
melden! Vertrek op 20 en terug op 21 mei, programma navragen via mail aan vahoro@hotmail.com. 
 
3. Trefdag 8-9Linie: Deze dag, georganiseerd door Serge Vanooteghem, gaat door op 10  juni  te 
Averbode. En iedereen  is er welkom! Programma in bijlage. 
 
4. Facebook: voor de fanaten er van, weet dat er een groep Vriendenkring 9 Linie bestaat waar u lid kunt 
worden en zo regelmatig in contact kunt komen met oudgedienden van Het Negende Linie. 
 
5. In een vorige mail vroeg ik de hulp van iedereen om het nieuw mailadres te bekomen van anciens 
waarvan het adres bij ons niet meer juist is. Het zijn vooral mil.be adressen die waarschijnlijk door 
pensionering vervallen zijn. Alhoewel deze vraag naar meer dan 250 anciens is gegaan ontving ik GEEN 
ENKEL nieuw adres, Ik had een beetje meer hulp verwacht! Van wie het adres gezocht wordt kunt u lezen 
in ons gastenboek op de site, bericht 1759. Ondertussen zoek ik ook het mailadres van Ludo 
Verschraegen, 
Axel Bourry, Johan Goven, Robin Meerberghs en Johan Donné. Heb je een adres van één dezer 
personen, stuur het door a.u.b. 
 
6. Na het verschijnen van Nieuwsbrief 63 kregen we nog enkele positieve reacties. Alle schenkers wensen 
anoniem te blijven. 
 
7. Last but not least: zeker weinigen onder ons weten dat we een paralympisch kampioen onder onze 
leden hebben. Jan Boonen werd in 1992 olympisch kampioen pistool schieten te Barcelona. Hij behaalde 
er niet alleen een gouden maar ook nog een bronzen medaille! Een late maar welgemeende proficiat Jan! 
 
Met dit nieuwtje sluit af. 
Tot een volgende keer! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Romain 
 
 

't Is Altijd 't Negende!!! 
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