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De reünie behoort weer eens tot het verleden en naar de reacties te horen was het weer eens
schitterend in orde. Patrick en zijn ploeg hadden geen moeite geschuwd om alles in grote
kwantiteit en vooral kwaliteit op tafel te brengen. Persoonlijk heb ik samen met een grote groep
de lounge verlaten om 19 uur en dat was voor de harde kern nog te vroeg, ze bleven op post
tot.........!
Tijdens de reünie kreeg ik van Marc ook de bevestiging dat de bus voor de uitstap van 2018 ok was
en de inschrijvingen kwamen dan ook direct binnen, voorloping zijn er dat reed 22. Voor hen die
er niet waren, je kunt alles wat de uitstap betreft, lezen in nieuwsbrief 67, deze is nog steeds te
vinden op onze site www.negendelinie.be , de datum staat nu ook vast, dat wordt het week-end
van 26-27 mei 2018. Of we eerst naar Vogelsang gaan of eerst naar Bastogne hangt van de logeer
mogelijkheden af, daar gaan we onmiddellijk werk van maken en we houden je zeker op de hoogte
maar indien je kandidaat bent en je hebt je niet opgegeven op de reünie dan niet te lang wachten
om je te melden want als de bus vol is worden de inschrijvingen afgesloten! De datum staat vast, al
het andere is nog hangend maar je wordt tijdig ingelicht over hoe het evolueert. Voor hen die
Soest niet mee maakten, we beschikken over één bus en die volgt het traject Jabbeke – Gent Antwerpen – Herentals – Luik en zo hetzij naar Vogelsang, hetzij naar Bastogne afhangend van de
logeer mogelijkheid. Indien je wenst gebruik te maken van de bus moet je opstapplaats dus
gelegen zijn langs de hier opgegeven volg weg.
Dan nog eens naar de reünie; het is niet aan mij om lof te zwaaien maar uit de reacties van de
deelnemers kon ik opmaken dat ze allen uiterst tevreden waren. Schrijf jouw bevindingen in het
Gastenboek op onze site, dit is niet alleen positief voor de volgende bijeenkomst maar de reacties
gaan ook naar de chef van het restaurant en ik meen dat die alle lof verdient voor de manier
waarop zijn ploeg ons verzorgd heeft! Dus spendeer een minuutje aan ons gastenboek op de site.
Ik wil nog eens terug komen, voor de laatste keer dan, op de mail betreffende de schrapping van bepaalde
personen. Het was zeker niet de bedoeling een deel mensen te schrappen zonder dat ze vooraf konden
reageren Degenen die betreffende mail ontvangen hebben voldeden aan het profiel dat er in beschreven werd,
dat wil zeggen, sinds jaren hadden we hen gezien noch gehoord en de mail was dan ook bedoeld om reactie
uit te lokken . Het was dus niet zo dat iemand geschrapt werd zonder de kans te krijgen te reageren. Velen
hebben dat gedaan en zijn dus ook niet geschrapt, wie niet gereageerd heeft geeft de indruk hetzij de mail
niet gelezen te hebben hetzij alle interesse aan het Negende verloren te zijn. Tot nu toe is niemand definitief
geschrapt omdat ik iedereen de tijd wil geven na te denken en te reageren. Kreeg u de mail betreffende
schrapping en je hebt nog niet gereageerd dan kan dat nog steeds en blijf je nog steeds in de mailing lijst.
Hierover is nu wel genoeg gepraat denk ik , iedereen moet maar voor zichzelf uitmaken of hij nog Negende
gevoelens heeft of niet, de Vriendenkring staat voor IEDEREEN open die op de mail betreffende schrapping
reageert! Heb jij die betreffende mail niet ontvangen , niet panikeren, je moet niet reageren want jij komt niet
in aanmerking om geschrapt te worden
Zonder onvoorziene omstandigheden zal onze volgende opdracht het eerbetoon zijn op aan de
oorlogsgedenktekens te Aarschot en dit op 1 November. Wie in Aarschot wenst aanwezig te zijn, verwittig
Serge Vanooteghem (serge.vanooteghem@telenet.be)Op 11 November staan we paraat te Luik aan de
gedenktekens van alle Europese landen en vooral aan dit van onze held PAPA (Pierre) MERX; Hier kan ook
iedereen weer deelnemen maar graag tijdig een seintje aan vahoro@hotmail.com zodat we de stad Luik
kunnen verwittigen van de getalsterkte van onze delegatie.

Vanaf morgen kan je de foto's van de reünie bekijken in het fotoboek van onze site onder de rubriek ”Reünie
2017”
Dit is het dan weer voor deze keer,
met vriendelijke groeten,
Romain

't Is Altijd 't Negende!!!

