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Hallo Ancien,
Het jaar 2017 zit er bijna op en het is dus een gepast moment voor een
korte terugblik. Ook dit jaar hebben me afscheid moeten nemen van twee
leden van onze Vriendenkring. In Juli is Frank Dehuysser heen gegaan en
pas enkele dagen geleden verloren we Chris Martens. Beiden waren echte
9 Linieërs en waren ,als het enigszins mogelijk was, aanwezig op onze
reünie. We zullen hen missen en ze in gedachten houden als echte
vrienden. Aan beiden hebben we hulde gebracht in onze rubriek
“Memoriam” op de site van het Negende, wij vergeten hen nooit!
Dit waren twee zwarte periodes tijdens het verlopen jaar maar ondanks dat
waren er ook verschillende positieve punten.
In April ,tijdens de jaarlijkse slag om Merkem,betuigde een delegatie de
eer aan de monumenten van alle gesneuvelden. Dank aan hen die hun vrije
tijd opofferden om het Negende te vertegenwoordigen.
Mei was dan weer de maand van de uitstap naar Soest, een prachtig weekend waar iedereen echt van genoten heeft en dat afgesloten werd met
rondvaart op de Mohne met gezamenlijk middagmaal, beter kon niet!
Ook Aarschot kwam dit jaar in de kijker met twee herinneringsdagen, één
in Augustus, het andere op 01 November. Hartelijk dank aan Serge, die
alles in goede banen leidde, en aan alle leden van de delegaties.
11 November werd dan weer de dag te Luik waar wij hulde brachten aan
onze uitzonderlijke Sgt MERX en aan de slachtoffers van de twee
wereldoorlogen. Ook hier dank aan de delegatie van mannen en vrouwen
die de grote afstand hadden overbrugd om daar aanwezig te zijn.
Dit toont aan dat de geest van het Negende levendig blijft en we kunnen
steunen op de leden van de Vriendenkring daar waar het nodig is.

Een nieuw jaar zit er aan te komen en ook dat zullen we trachten zo goed
mogelijk te vullen. Beginnen zal het waarschijnlijk op 15 April met de
Honderdste verjaardag van de Slag om Merkem. Gezien de speciale
verjaardag gaan we er van uit dat Merkem er een speciale dag zal van
maken waar we dan zeker goed moeten vertegenwoordigd zijn. Zodra er
daarover meer bekend is wordt je op de hoogte gebracht.
26 – 27 Mei wordt dan het week–end van onze uitstap Vogelsang –
Bastogne, de ingeschrevenen horen er meer over in Maart. Wegens het
overlijden van Chris Martens is een kamer vrij gekomen, eventuele
kandidaten mogen zich steeds melden.
Augustus en November worden weer Aarschot en November en ook Luik
het jaar 2018 is wel een speciale verjaardag van de eerste wereldoorlog en
misschien zijn er andere manifestaties waarvoor we zullen gevraagd
worden, je wordt zeker op de hoogte gehouden.
Onze jaarlijkse reünie heeft in principe plaats op 02 September maar of het
op dezelfde plaats en aan dezelfde voorwaarden zal zijn hangt af van de
nieuwe beheerder van Club Continental, deze is slechts te bereiken vanaf
eind januari 2018. Ik hou jullie wel op de hoogte.
Het kerstfeest is voorbij, ik hoop dat jij en je familie dit in de beste
omstandigheden hebt doorgebracht en voor 2018 wens ik jullie allen een
schitterend en vooral gezond jaar!
Met vriendelijke groeten,
Romain

't Is Altijd 't Negende!!!

