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Hallo Ancien,
Maandag 21 Augustus was er te Aarschot weer de jaarlijkse herinneringsdag voor de
burger- en militaire slachtoffers van de eerste wereldoorlog. Sinds enkele jaren zijn
we daar met een delegatie aanwezig en ook dit jaar waren we vertegenwoordigd door
Serge Vanooteghem, , Werner Denis, Marc Van Bouwelen, Eric Theys en Kris
Everaert.
In naam van de Vriendenkring werd een bloemstuk neergelegd waarna onze delegatie
kon genieten van een ontvangst door het gemeentebestuur.
Foto's van deze dag zijn te zien op Face Book in de groep Vriendenkring 9
Linieregiment maar ook op onze site onder de benaming Aarschot 2017.
Sommigen onder u zullen een mail ontvangen hebben waarin sprake was van
schrapping uit onze database. Dat is geen heksenjacht maar slechts een middel om uit
te vissen wie er nog interesse heeft in hetgeen waait en draait rond het Negende. Die
mail ging naar hen waarvan we sinds jaren niets gehoord hebben en die we misschien
ergerden in plaats van te plezieren met onze mails. Voorlopig is er nog geen enkele
schrapping doorgevoerd en volstaat het te laten weten dat u nog gemaild wenst te
worden om in de database te blijven.
Sommigen vonden de toon nogal agressief maar dat was zeker de bedoeling niet maar
u moet aannemen dat het mij onmogelijk is de werk- en levensomstandigheden van
iedereen te kennen en dus moet ik mij baseren op feiten, ttz aanwezigheden op
manifestaties, antwoord , zelfs negatief, op een uitnodiging, eventueel een woordje in
het Gastenboek, zoiets toont aan dat er nog interesse is.
Om het kort te stellen, wie de bewuste mail ontvangen heeft en nog iets van het
Negende wenst te horen kan dat via een eenvoudig mailtje regelen.
Zondag 3 september is het onze jaarlijkse reünie waarvoor reeds een 80tal personen
zijn ingeschreven wat aansluit op het succes der vorige jaren. Wie ingeschreven is
kan je zien op onze site www.negendelinie.be in de bovenste rode rechthoek.
Je wenst er ook bij te zijn? Het is nog mogelijk door voor 31 aug 36€ per persoon te
storten op rekening BE50 9792 2381 9118 op naam van Van Hoorebeke
Dit is dan weer voor deze keer.
Met vriendelijke groeten,
Romain

'Is altijd 't Negende!!!

