Nieuwsbrief 77

Hallo Ancien,
Een hele tijd geleden dat er nog iets gemeld werd maar dat komt gewoon door het feit
dat er niets te melden was. De regeling voor de reis naar Parijs loopt nog steeds, in
principe is alles ok behalve dat de Fransen (voor die reis hangen we van hen af) nog
steeds niet weten wat ze juist kunnen (willen) aanbieden. Vandaag kreeg ik nog een
mail van CDSCA waarin me bevestigd werd dat zij regelmatig contact hebben met
IGESA (franse dienst) maar dat ze er daar nog steeds niet zeker van zijn of hun weekend "Découverte Paris" in Mei nog zal aangeboden worden. Misschien moeten we de
"Gilets Jaunes" er eens op uit sturen?
Ondertussen hebben we wel reeds inlichtingen over onze eerste manifestatie van
2019, namelijk de herdenking te Merkem. Dit jaar gaat ze door op Zondag 14 April
en zoals steeds begint het aan de Drie Grachten om 0845 Hr waar vooral de Franse
Zouaven geëerd worden. De optocht naar de kerk begint om 0915 Hr aan het oud
gemeentehuis van Merkem voor de H. Mis. Na de mis (1015 Hr) volgt de gewone
procedure, hulde en bloemen neerlegging aan de verschillende monumenten om te
eindigen aan het oud gemeentehuis waar onze gedenkplaat hangt en waar in naam
van de Vriendenkring bloemen zullen neergelegd worden.
Nadien is er receptie in de zaal aan het Negendelinie plein waar de harmonie de mars
van het Negende zal spelen tijdens het binnen gaan van de genodigden.
Iedereen van de Vriendenkring is hartelijk welkom maar om organisatorische redenen
graag volgende gegevens:
wenst u aanwezeig te zijn? Zo ja : aantal personen vanaf welk uur receptie ja/neen
maaltijd ja/neen
Vorig jaar hebben we gereserveerd in de Kippe voor een gezamenlijke maaltijd en dat
viel zeer goed mee. Ook dit jaar zullen we dat doen als er genoeg kandidaten zijn, dus
ook hier graag uw antwoord en dit voor 10 april , dag waarop het antal deelnemers
aan Merkem moet doorgegeven worden. Ik hoop, zoals steeds, op een talrijke
delegatie!
Terzelfdertijd als deze nieuwsbrief hang ik aan mijn mail enkele links die zeker velen
onder u zullen interesseren.

't Is Altijd 't
Negende!!!

