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Hallo Ancien,
 
Mijn laptop heeft me maanden in de steek gelaten en de zogezegde
Hollandse  specialisten  die  ik  in  Spanje  gecontacteerd  hebben waren
niet in staat de fout te vinden, laat staan te repareren. Gelukkig was er
nog garantie en kon hij in België hersteld worden maar het heen- en
terugsturen  plus  de  herstelling  heeft  wel  wat  aangesleept  maar  nu
schijnt alles weer in orde. Die panne was er de oorzaak van dat ik de
foto's  van Merkem en Soest  niet  op  de  site  kon zetten  maar  dat  is
ondertussen opgelost! Degenen onder u die onze site bezoeken en een
kijkje nemen in het astenboek zullen gezien hebben dat dit overspoeld
werd door ongewenste advertenties en ook die kon ik niet wissen, er
stonden er meer dan duizend (1,000 !!!) en om ze kwijt te raken moest
ik de grote middelen gebruiken. Tussen deze advertenties stonden ook
een paar berichten geschreven door onze leden maar die konden niet
gespaard worden. Stond er iets van jou en wens je dat het er opnieuw
komt dan kan je dit nu met gerust hart herschrijven, het zal niet meer
gewist worden. Het waren vooral bemerkingen na de uitstap naar Soest
en  het  zou  wel  interessant  zijn  dat  die  er  opnieuw kunnen  gelezen
worden, zowel negatieve als positieve opmerkingen zijn welkom!

Soest behoort weer tot het verleden en mag geklasserd worden bij de mooie
herinneringen. Het staat nu wel vast dat de weergoden ooit in het Negende
waren want voor het tweede jaar op rij mochten we genieten van schitterend
weer. Ik moet er wel aan toevoegen dat we een beetje  geholpen hebben
door reeds op vrijdag een voorwacht te sturen en deze heeft er voor gezorgd
dat al het water dat boven Soet hing er de vrijdag is uit gevallen, hartelijk
dank aan Nand, Tonny en Marc voor de deal met de weermakers!

Een  comfortabele  bus,  prachtig  weer  en  een  sympathieke  groep,  alle



ingrediënten waren aanwezig voor een schitterend week-end en dat is het
ook  geworden  volgens  de  positieve  commentaren.  In  afwachting van de
installatie in City Motel (zeker aan te raden) gingen we eerst de inwendige
mens versterken in de cafetaria van het Marienkrakenhaus. Nadien  vrij  in
Soest,  de  foto's  laten  zien  wat  er  zo  al  te  doen  was.  De  gezamenlijke
maaltijd in Domhof was prima in orde en kreeg voor velen een serieuze
verlenging terwijl anderen Soest by night gingen verkennen.

Zondagmorgen,  heerlijk  ontbijt  al  dan  niet  op  het  zonnig  terras,weeral
Marienkrankenhaus  en  dan,  hoe  kan  het  anders,  vol  nostalgie  naar  de
kazerne voor bezoek aan museum BSD en Franse Kapel, het museum
,dat aan het verhuizen is naar de bovenverdieping was aan de meesten
van ons bekend maar de kapel was een ware openbaring!  Alhoewel
velen onder ons jaren in de kazerne hebben door gebracht was de kapel
voor  de  meesten  onbekend  terrein,  velen  waren  dan  ook  onder  de
indruk van de prachtige beelden die daar te zien waren.

Dan maar naar de Mohne! Ook hier opvallend, jaren in Soest verbleven en
nooit  een Mohnerundfahrt  meegemaakt  dat  was  de  reactie  van praktisch
iedereen. Deze twee uur durende rondvaart met diner aan boord was een
mooie afsluiter van een week-end at weer TE snel voorbij was maar dat zal
gekoesterd worden als een prachtig souvenir! Spijtig voor hen die er niet bij
waren!
Dit behoort dan weer tot het verleden en laat ons dan maar denken aan de
toekomst. In augustus is er nog een manifestatie in Aarschot, details later en
natuurlijk is er weer onze jaarlijkse reünie op 3 september te Middelkerke.
Ook hierover krijgt u later de nodige uitleg maar inschrijven kan nu reeds
met betaling later, zoals vorig jaar zullen de inschrijvingen kunnen gevolgd
worden op de site ww.negendelinie.be.    Wacht niet te lang met inschrijven,
uw inschrijving motiveert misschien anderen en annuleren kan steeds indien
nodig. Vergeet ook niet dat het dit jaar 25 jaar geleden in dar Reforbel de
kaars van het Negende uit blies en vooral zij die er op dat ogenblik nog
waren worden dit jaar speciaal verwacht, Ex  Msl's wakker worden!

Met vriendelijke groeten,

Romain

  

               't Is Altijd 't Negende!!!

http://www.negendelinie.be/

