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Dag Ancien,

We  zitten  in  een  periode  waarin  het  nieuws  heel  dun  gezaaid  is  en
daardoor is het ook reeds een tijdje geleden dat er nog iets verschenen
is.  En, als er dan al eens iets gebeurt, is het niet erg opwekkend. Zoals ik
u allen ,  via  een mail  gemeld heb,   is  de echtgenote van onze oud-
secretaris,  Jos  Melis  op  18  januari  ll  overleden.  De  begrafenis  op  25
januari werd bijgewoond door een talrijke afvaardiging (10 personen) van
onze  Vriendenkring  die  er  ook  de  traditionele  9  rozen  hebben
neergelegd.  In naam van ons allen wenste ik Jos de nodige sterkte om
het zware verlies te dragen in de hoop dat hij de nodige kracht vindt om
de toekomst onder ogen te zien.
Ondanks alles gaat de tijd toch nog snel voorbij en zal het stilaan tijd
worden om de reis naar Soest uit te werken, de deelnemers de nodige
uitleg te geven en het voorziene programma voor te leggen. Ik maak van
de gelegenheid gebruik om  er op te wijzen dat er nog één appartement
beschikbaar is , voorrang wordt gegeven aan leden van de Vriendenkring
maar indien geen kandidaten kan het ook door familie of vrienden van
een lid bezet worden. Indien interesse, stuur een mailtje, en ik breng je
op de hoogte van de mogelijkheden.
Vooraleer  naar  Soest  te  gaan hebben we in  April  nog de traditionele
herdenking te Merkem. Van zodra daarover iets bekend is zal ik dit aan
allen laten weten zodat iedereen de kans krijgt aanwezig te zijn.
Ondertussen bericht gekregen dat dit jaar ook de 80ste verjaardag van
de Slag aan de Leie herdacht zal worden, de stad Izegem waartoe ook
Kachtem behoort,  voorziet deze herdenking op zondag 24 mei 2020. Ons
Regiment speelde ook daar een rol en liet er verschillende slachtoffers.
Het monument ter ere van het Negende te Kachtem  wijst op de door ons
Regiment geleverde strijd. Ook van deze manifestatie zal iedereen tijdig
op de hoogte gebracht worden en ik hoop dat we dan ook daar goed
zullen vertegenwoordigd zijn.
Voor  hen  die  facebook  gebruiken,  weet  dat  er  een  gesloten  groep
(Vriendenkring 9 Linie) bestaat waar je lid kunt van worden. Aanvraag via
een  mailtje  naar  serge.vanooteghem1@gmail.com .  Leden  van  de
Vriendenkring posten daar regelmatig foto's en artikels  die elders niet
gezien of gelezen kunnen worden. 
Dit is het dan weer, volgende keer  hopelijk meer en beter nieuws!
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Mvg,

Romain

                            't is altijd 't Negende!!!

                                                                                        

              


