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“ Publicatiebord - ’t Schrijfhoutje ”                
                combinatie  

 
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine  
ten Anker fungeert als verlengstuk en is 

onafscheidelijk verbonden aan de website: 
https://www.tenanker.com 

       en conformeert zich aan de regelgeving 
zoals daar is vermeld. 

 
 

 
       Verzendfrequentie iedere maandag of dinsdag 

 
Het Publicatiebord is een samenraapsel van binnen gekomen 
berichten zoals lezerspost, uitgave nieuwe boeken, zoeker 
naar uit het oog verloren mannen/vrouwen, kennisgevingen 
voor een reünie, berichtgevingen uit dagbladen, ingezonden 
stukjes en nog meer…. 
 
Ook biedt het publicatiebord gratis ruimte om te adverteren, 
mits deze past in onze doelgroep.  (info bij de redactie) 
 

 
     
 

 
 

 
 

                         
 

                      
                   Jaargang 6 – nummer 4 
            24 januari 2023 

 
Kent u deze al? 
 
Een oude dienstbode is een rechtszaak begonnen tegen het MIAMI BEACH HOTEL wegens 
wreedheid. 
Het bleek dat zij een kamer had gekregen tussen twee bruidssuites. 
 
Humor is van alle tijd, wordt beweerd. Als opa van twee kleindochters probeer ik dan ook de 
ontwikkelingen te volgen in de moderne tijd, getuige de volgende mop: 
 
In groep 8 vraagt een leraar aan zijn klas: noem mij eens iets dat met warmte uitzet en met 
koude krimpt? Een van de leerlingen (toevallig blond) steekt de vinger op en vraagt: meneer 
Jan, hebben we natuurkunde of biologie? 
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Stoute jongens en meisjes 

 
 
 
Eind 2007 melde de defensieleiding 
dat er in de krijgsmacht wekelijks drie 
incidenten van ongewenst gedrag 
waren. Als dat in een stad als Gouda 
of Hengelo zou gebeuren zou de 
aanwezigheid van één hoofdagent 
voldoende zijn. 
------------------------------------------------- 
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Hotel & Info  

 

Ons Enjoy Schlosshotel Sophia ligt in het dorp Bleiwäsche met haar eeuwenoude steengroeven 

en mijnen.  

De centrale ligging op de grens van het Sauerland en Teutoburgerwald maakt deze ligging 

uniek, en geeft u het beste van deze 2 zeer geliefde vakantiegebieden. 

In ons restaurant “Rosengarten” wordt u dagelijks verwend met een uitgebreid “Enjoy” 

ontbijtbuffet, warme lunch en een culinair 3 gangen keuze diner. 

Geniet van een lekker hapje en een drankje in onze hotelbar, bij de open haard in de lounge of 

onze gezellige Duitse kneipe de “Hubertus stuben” waar regelmatig vertier en entertainment is 

zoals Live muziek, Magic Woboshow, Casinoavond etc. 

Vanuit ons hotel starten vele wandel en fietstochten en leuke uitgezette auto routes.  

Bovendien vind u op enkele minuten van het hotel de Aabachtalsperre, een stuwmeer met een 

unieke verharde rondweg ideaal voor skeeleren, fietsen en wandelen met een super panorama 

uitzicht. 

Geniet u van onze bijzondere, persoonlijke gastvrijheid en ontdek de gezelligheid van ons 

nieuwe alles inclusief hotel, Schlosshotel Sophia. 

 

We verheugen ons zeer op uw komst ! 

 

Familie Marco Hofhuizen & Team. 

Roter Landweg 3 – 33181 Bad Wunnenberg Bleiwasche,  

Duitsland Tel: +49-2953 9625 333  

Email: info@enjoyhotels.nl  

Website: www.enjoyhotels.nl 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mailto:info@enjoyhotels.nl
http://www.enjoyhotels.nl/
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Het Loodswezen streeft ernaar om zo duurzaam mogelijk te opereren. “We zijn binnen de 
huidige technische mogelijkheden al enige tijd op zoek naar een scheepstype waarbij we onze 
CO2 footprint verkleinen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van onze dienstverlening.” 
stelt Herman Broers, directeur van het Loodswezen. De benodigde financiering voor dit 
omvangrijke project is verkregen bij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) die ook een rol heeft 
gespeeld bij de financiering van de grote loodsvaartuigen uit 2010. 
 

 
 
Scheepsbouwer Next Generation Shipyards Het Loodswezen heeft er andermaal voor gekozen 
om de schepen te laten bouwen bij NGS uit Lauwersoog. Broers: “Bij de bouw van de ‘Mira’ en 
de daaropvolgende verbeteringen aan het ontwerp van deze loodstender, zijn wij onder de 
indruk geraakt van het vakmanschap en het innovatief vermogen van deze jonge werf in het 
noorden van Groningen.” De vier tenders moeten in 2023, 2024 en 2025 in dienst worden 
gesteld. 
 
Dirk Keizer, directeur NGS geeft aan bijzonder blij te zijn met het vertrouwen van het 
Loodswezen. “Wij zullen er alles aan doen om deze opdracht naar tevredenheid uit te voeren.” 
Voor NGS, waar circa 70 medewerkers hun werk vinden, betekent deze order een goed 
vooruitzicht en een goede vulling van haar capaciteit. Ook tijdens de bouw wordt op de CO2 
footprint gelet. Met zonnepanelen wordt bijvoorbeeld per jaar meer energie opgewekt dan er 
jaarlijks op de werf wordt gebruikt. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Helaas veel te vroeg van ons 

heengegaan   

 

 

J.W.H v.d. Werf * 10-01-1954 - † november 2022 
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tekst 

Op zoek naar opvarenden van Smaldeel 5 tijdens het 

zogenaamde Vlagvertoon in Nieuw Guinea (27-7-1960 tot 

15-10-1960) die hiervoor geen veteranenstatus of Nieuw 

Guinea Herinneringskruis hebben ontvangen.  

Comité Ereschuld Onderscheidingen! 

info@ereschuldonderscheidingen.nl 

 

Roel Rijks 

E-mail 

r_rijks@hotmail.com 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Goedemiddag. 
 
30 september 2023 gaan wij er weer voor! 
Dan organiseren wij wederom een reünie 
voor alle oud-opvarende van de Hr. Ms 
Poolster.  
Zoek uw oud-collega’s op en breng ze op de 
hoogte van dit evenement. Hoe meer zielen, 
hoe mee vreugd! 
De reünie gaat plaatsvinden in de Witte Raaf 
– Marinebasis Den Helder.  
In verband met de AVG-Privacy wetgeving 
moeten wij uiterlijk 10 september aan Bureau 

Beveiliging doorgeven hoeveel deelnemers zich hebben ingeschreven. Wees er dus op tijd bij! 
Natuurlijk zit er weer een financieel plaatje aan vast,  
De kosten voor deelname oud opvarenden bedragen € 24,00 per persoon. 
Partners/begeleiders betalen € 26,00 per persoon. Dit is inclusief koffie met gebak bij aankomst, 
maaltijd en bittergarnituur.  
In verband met de AVG-privacy wetgeving en de strenge veiligheidsregels moeten wij je 
geboortedatum, geboorteplaats, type (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) legimitatie en het 
documentnummer weten van dit wettige identiteitsbewijs. Daarnaast hebben wij officieel je 
toestemming nodig om foto’s en overzichten te mogen publiceren. 
Alle informatie wordt gevraagd in het inschrijfformulier het is daarom belangrijk dat deze volledig 
wordt ingevuld. 
Let op: Ook (oud) defensie medewerkers moeten een wettig identificatiemiddel opgeven zijnde 
rijbewijs, paspoort of ID-kaart. 
Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u binnen 2 weken een bevestiging van aanmelding.  
De gegevens van de betaling staan ook in de bevestigingsmail. Vermeld duidelijk je naam bij 
het voldoen van de betaling.  
Als wij de betaling niet kunnen matchen met een inschrijving storten wij het bedrag retour.  
Aanmelden voor de reünie kan tot 10 September 2023. 
Kosteloos annuleren kan tot 15 sept 2023 
Klik op https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeyYSlRsaBiWs.../viewform voor het 
inschrijfformulier of scan onderstaande QR-code. 
Nog vragen? 
 

mailto:info@ereschuldonderscheidingen.nl
mailto:r_rijks@hotmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyYSlRsaBiWs4dAYL24QFrjfgehZPvFQ-39zTTiYJeZ0teBA/viewform?fbclid=IwAR1dtFw-aYVWyyho0b0OzwBI3LubvByE33IPT9ECri0aC1diCPxAuaCBkWA
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Bellen kan met Claudia 06-14570319 (alleen in de 
avonduren of het weekend) of Alain Dooms op 06-
51199230. 
Wij hopen jullie in grote getalen terug te zien op 30 
september 2023 te zien in “De Witte Raaf” te Den 
Helder, en met zijn allen maken wij er wederom een 
leuke dag van! 
De reünie commissie, Alain Dooms, Anne-Marie 
Hoelandt en Claudia Brosens 
 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
 
 
Hallo Arie en 
L.S, 
 
 
 
 

 
Met belangstelling heb ik het artikel in 
nummer 1 gelezen over "de Friso" die 
als laatste schip IJmuiden verliet op 14 
mei 1940. 
Dat het een hachelijk avontuur is 
geweest blijkt uit een voorval op 13 
mei 1940. 
 
Hieronder het krantenartikel. 
Bij deze ondergang van de MV 2 
kwamen van de 15 bemanningsleden, 
8 bemanningsleden om het leven. 
Vier van hen zijn begraven op de 
begraafplaats Duinhof te IJmuiden. 
 
Ik ben enigszins verrast, dat deze 
gebeurtenis niet in het artikel vermeld 
staat, want dat moet toch indruk 
hebben gemaakt op de schepen en de 
vluchtelingen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Jos Gadellaa~ 
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Jos, Ik begrijp de verbazing van de lezer niet. De schrijver had duidelijk het stuk geschreven 
met het oog op de vluchtschepen uit IJmuiden, niet met tot zinken gebrachte mijnenvegers in de 
oorlogsdagen, dat is een heel ander onderwerp. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
 
 
 
Beste Arie 
 
Bedankt voor al je stukjes en verhalen. Van de nautische stukjes die ik je 
toestuurde heb ik er ook een aantal teruggezien. Leuk, bedankt. 
Ik ben nu 87  en ik heb eigenlijk genoeg gezien en gehad. Dus schrap 
mij van je mailinglist. 

Nogmaals bedankt en het ga je goed. 
 
Rudolf Kwisthout 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Beste Arie en L.S; 
 
Ik vind de verhalen van de MLD-er leuk om te lezen,  het was 
een onderdeel waar ik als brildrager helaas niet bij kon want ik 
had als telegrafist heel graag die halve wing gehaald.  Helaas 
níet gelukt. Maar ik herinner mij enkele anekdotes van collega's 
vliegtuigtelegrafist uit de kpl opleiding 1976 waarvan ik me 
afvraag of het waar was of dat gewoon sterke verhalen waren. 
Bijvoorbeeld de vlucht van een Neptune naar de West was 
maar net te halen zonder te tanken.  Soms moest vlak voor 
aankomst een glijvlucht ingezet worden zonder motoren omdat 

de brandstof op was. ??. Klopt dit?? 
Of tijdens een verkenning van een Russische kruiser maakte de fotograaf van alle kanten  foto's 
en moest dan de rolletjes inleveren. Later was de inlichtingendienst na analyse in de war 
omdat  zij beelden zagen van twee kruisers met verschillende namen.  Echter de Russen 
hadden verschillende scheepsnamen en nummers aangebracht aan stuurboord en aan 
bakboord zijde.  
Leuke (sterke) verhalen maar voordat je ze publiceert kun je misschien via een MLD contact 
deze verifiëren. 
 
Groet  
Cor van Dongen… 
 
Cor ik denk dat je deze verhalen in de pul “strong story’s” kan vinden, maar allicht dat er 
MLD’ ers zijn die dit kunnen bevestigen of ontkrachten…. 
 
Mannen, reacties a.u.b. in de postbus…. arcon46@kpnmail.nl 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Opzegging met goede 
reden…. 

mailto:arcon46@kpnmail.nl
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Ter aanvulling van het artikel ‘BLAUWE HAP’. Als je bekkie in brand staat 
vanwege te veel aan sambal, niet drinken, helpt niet, maar neem een hapje 
suiker of een suikerklontje. 
 

Ab Woudstra, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

         Flottieljeleider Tromp, laatste hoofdstuk 
 De slag bij de La Playa River (Admiral Graf Spee) 
 Vuurtoren te Kuikduin, bijgenaamd “de Lange Jaap “ 
 Vijfjaar troepenvaren met de Waterman 1950 
 Verhalen van Vroege (r) – IJsland 2 
     Hr.Ms. De Zeven Provinciën en de Johan de Witt 
 Voormalige PSD-veerboten onder de Italiaanse zon 
 Op de vooravond van Pearl Harbor 
 Koninklijke Marine actief in Zuidpoolgebied. 
 Warme douche voor Hennie 

      Reisverslag Hr.Ms. Amsterdam 1970 
      En veel meer…. 

 

 

 

 
 

Tot volgende week…. 


