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Dag Ancien,
Onze reünie was weer een groot succes, meer dan 80 aanwezigen
en zonder de afwezigheid (vakantie en andere verplichtingen) van
verschillende vaste deelnemers waren we misschien met 100
geweest!
Zoals steeds was alles volledig in orde , weeral enkele nieuwe
gezichten, en dit keer is het ons ook gelukt Marc en Mevrouw
Debaerdemaeker te strikken waarvan we geprofiteerd hebben om
Marc een klein herinneringsgeschenk aan te bieden en terzelfdertijd
Mevrouw met de Negen traditionele rozen te verrassen. De
aanwezigheid van Marc was ook de gelegenheid om een eventuele
reis te plannen in 2020. De bus werd toegezegd en we besloten een
afscheidsbezoek aan Soest te brengen. Daarover hebben jullie
allemaal de nodige uitleg gekregen en het succes is verzekerd, we
zijn met 70 deelnemers. Daarvoor is de machine reeds in actie
geschoten, het logement is geboekt en ook voor de eetmalen
werden reeds bevredigende contacten genomen en als besluit
zullen we waarschijnlijk nog eens de Möhne bevaren met of zonder
maaltijd volgens de voorkeuren maar daarover later en dit alleen
aan de deelnemers.
Op 01 November hebben we de jaarlijkse hulde te Aarschot
waarvan je het programma vindt in bijlage. Wil je deelnemen neem
dan contact op met Serge Vanooteghem via zijn mailadres of GSM
beide zijn te vinden in de bijlage.
Op 11 November is er dan weer de jaarlijkse herdenking te Luik
waarover we nog geen inlichtingen hebben maar zodra we die
hebben zullen ze aan iedereen meegedeeld worden via mail.
Tijdens de reünie van 01 September werd de datum voor 2020
vastgesteld en dat wordt dus 30 augustus !!! Wens je deel ,te
nemen , hou dan rekening met deze datum, plan geen andere
activiteiten op deze dag!
Mijn vraag betreffende Sgt Colle en Sdt Johnny Coppejans heeft
geen enkel resultaat opgeleverd zodat het mij onmogelijk is een

passend woordje naast hun naam in de rubriek "memoriam" te
plaatsen,Spijtig....
Het is bijna ongelooflijk dat niemand één van beiden van dichterbij
zou gekend hebben maar zo is het nu eenmaal,... uit het oog uit het
hart....?
Dat wordt het dan weer voor deze keer, u krijgt nog een klein
verslag betreffende Aarschot(01) en Luik (11 Nov) maar dan na dit
laatste evenement waarvan u ook nog het programma zult krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Romain

't Is altijd 't Negende!!!

