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Hallo Ancien,

Twee nieuwsbrieven op zo korte tijd, misschien van het goede te veel?  De vorige kwam te
laat door de panne aan mijn laptop en deze wou ik graag bij jullie krijgen voor het begin van
de grote verloven. Hij gaat over de reünie van 03 september en voor dezen die in juli met
groot verlof gaan is het beter dat ze voor het vertrek op de hoogte zijn dan anders misschien
slechts ergens in augustus.
De reünie gaat weer door in het restaurant Continental op de zeedijk te Middelkerke en ook
aan het concept wordt niets gewijzigd, de positieve commentaren van vorige jaren bewijzen
dat het goed is en verandering is dus niet aan de orde !
De prijs per persoon bedraagt nog steeds de democratische som van 36€ en ook de prijs van
de drankbonnetjes hebben we kunnen houden aan  2 € sper stuk,  die kunnen ook weer
samen met uw betaling besteld worden.
Zoals steeds kan betaald worden op de rekening BE50 9792 2381 9118 op naam van Van
Hoorebeke en dit ten laatste op 31 augustus. Het juiste uur waarop jullie verwacht worden
zal tijdig aan de ingeschrevenen medegedeeld worden maar zal niet vroeger dan 12 uur zijn
zodat iedereen de kans krijgt om tijdig ter plaatse te zijn.
Zoals ik in vorige nieuwsbrief reeds aanhaalde is het dit jaar 25 jaar geleden dat ReforBel
het  Negende  naar  de  archieven  verwees  en  voor  hen  die  na  de  ontbinding  bij  de  Msl
gebleven zijn en die we sedertdien niet meer, of slechts sporadisch gezien  hebben, is deze
verjaardag misschien wel de aangewezen reden om terug contact te maken,  opnieuw oude
bekenden te begroeten en de ons zo bekende oude koeien uit de gracht te halen. Begin
september is het nog goed aan zee dus zou ik zeggen, maak er een mooi week-end aan de
kust van. Voor hen die het niet zouden weten, boven hotel Continental bevindt zich de club
van  CDSCA en  daar  kunt  u  kamers  bestellen  via  het  nr  02264  gevolgd  door  6006,
6007,6008 of 6035, Veertien dagen voor aankomst kunt u rechtstreeks boeken bij de Club te
Middelkerke maar u loopt kans dat dan reeds alles volgeboekt is.
Voor onze oud-miliciens wil ik nog eens benadrukken dat ook zij hartelijk uitgenodigd zijn
en dat graden noch standen op de reünie een rol spelen, alleen de geest van het Negende
telt! Dus een enige gelegenheid om eventueel met oud-strijdmakkers af te spreken om eens
samen te komen.Jullie moeten niets doen, alles wordt door ons geregeld dus mooier kan niet
Vorig jaar waren we met meer dan 80, dit jaar mikken we naar de 100 ,laat het dus niet
afweten, elk jaar zijn er nieuwe gezichten en wie er eens was blijft komen als het kan.
Inschrijven kan vanaf nu, betalen eventueel later, je kan de inschrijvingen volgen op onze
site www.negendelinie.be en jouw naam op de lijst motiveert misschien iemand anders. Dus
wacht niet en stuur je inschrijving via een mailtje naar vahoro@hotmail.com .
Wegens de panne aan mijn Laptop zou het kunnen dat mijn mail lijsten niet meer gans up to
date zijn. Daarom vraag ik, moest je de nieuwsbrief tweemaal of meer ontvangen, mij daar
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van te verwittigen zodat ik kan nagaan waar het fout loopt. Hopelijk zijn er niet te veel die
meer dan éénmaal aangeschreven worden, hoe minder hoe beter, dat zou er op wijzen dat
mijn database toch nog min of meer te vertrouwen is. Misschien krijgt u de nieuwsbrief en
hebt u niets te zien met het Negende ? Ook dat zou ik graag weten zodat ik kan aanpassen.
Dat zou het dan weer moeten zijn voor deze keer en zoals steeds sluit ik,
Met vriendelijk groeten,
Romain

                       't Is Altijd 't Negende!!!

                                   


