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       Nieuws uit de regio is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de 
Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   

 
 “ Redactie ten Anker “  

A.C. Krijgsman 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
              tenanker@kpnmail.nl 

        NL98 INGB 0002 4713 68 

   
  “ten Anker”  
 
                                      
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk 
verbonden aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving 

zoals daar is vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het 

goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder 
daar schriftelijke toestemming voor te vragen. 

    

 
 
 
                     
 
 

                Regio en boeken nieuws  ….  
 
 
 
 

 
 

Nummer 11 - 12 maart 2021 
 
 

 

Wie wil ons steunen?  
 

RED DE MAHU !!! 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
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Stichting Promotie Maritieme Tradities (P.M.T.) 
 
 
 Ex Hr.Ms. Mahu M880  
Hr.Ms. Mahu M880 is de enige nog varende ondiepwater mijnenveger van de Van 
Straelenklasse die rond 1960 in dienst zijn gesteld bij de Koninklijke Marine. Alle 16 
eenheden hebben gediend tot 1984.  
 
Door de Koninklijke Marine is de Mahu in 2003 overgedragen aan Stichting Promotie 

Maritiem Tradities, waar ex Marinemensen als vrijwilliger werkzaam zijn. Met veel 

enthousiasme, inspanning en plezier is het de stichting gelukt om de eenheid de afgelopen 

jaren in originele staat varend te houden.  

Door de corona crisis is deelname aan evenementen al meer dan een jaar helaas niet meer 
mogelijk waardoor er geen inkomsten beschikbaar kwamen voor het dekken van de 
onderhoudskosten.  

Door het vastzitten van de schroefassen zijn wij dit jaar met een hoge rekening van de werf 
geconfronteerd, die door ons niet op te brengen is. 

Voor eind maart moet deze rekening worden betaald en dat geld hebben we niet. 

Daarom deze noodkreet : Wie wil ons een donatie schenken?  

Als alle (ex)mijnendienst medewerkers en degene die de Mahu een warm hart toedragen 
een kleine gift doen, kunnen wij hopelijk  dit unieke schip voor de toekomst bewaren en in 
de vaart houden.  

Verder is het belangrijk om te vermelden dat uw bijdrage aftrekbaar is van de belasting. 

U kunt uw gift overmaken op rekening nummer 

NL55INGB000557.87.61 t.n.v. Stichting P.M.T. 

Onder vermelding  “Red de Mahu” 

HARTELIJK DANK!!! 
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Wordt lid van onze “Bakstafel”…. Klik op het plaatje  

 

Reünie… 
Blauwe blazers, grijze broeken, 

ook veel bintangs op hun jas 
Kijken rond en blijven zoeken 

naar wat eens hun maatje was. 
 

Blauwe blazers, grijze broeken 
hebben nog `n speurende blik, 

Ze blijven zo in anderen zoeken 
Iets van hun eigen vroegere ik. 

 
Blauwe blazers, grijze broeken, 

allen mannen van de zee, 
gaan tesaam iets vochtigs zoeken,  
dat is beslist geen slappen thee. 

 
                                                  Kees 

 

 
Deze zijn nog voorhanden voor op uw blazer… tenanker@kpnmail.nl  

 
Bron van het rijm: Blauwe Wimpel 
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