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.

HET PUBLICATIEBORD
d.d. 6 april 2021

Enquête (uitslag)
Afgelopen week hebben 100 willekeurige lezers een verzoek gehad om deel te nemen aan een
enquête over onze web-magazine en het publicatiebord waarvan 50% gehoor hebben gegeven
aan dit verzoek….
De vragen die gesteld zijn waren de volgende…
Inhoud in het publicatiebord:
Lezerspost
Boekennieuws
Regionaalnieuws
Adverteerders [ * ]

ja … 51
ja … 35
ja … 34
ja … 27

Verzenfrequentie publicatiebord
Iedere dinsdag
Iedere vrijdag
Geen mening

… 10
…9
… 32
1

/
/
/
/

nee … 0
nee … 7 dus 9 blanco
nee … 4 dus 13 blanco
nee … 13 dus 11 blanco

**********************************************************************************************************
Inhoud web-magazine ten Anker :
ja … 29 / nee … 8 / geen mening … 14

Reclame vrij ?
De Nederlandse Zeemacht :

2 hoofdstukken … 26
4 hoofdstukken … 14
geen mening … 11

Conclusie :
Wij zijn met z’n allen op koers…
De ingeslagen weg kunnen we nu wel voort zetten met een kleine aanpassing, en deze betreft
“de Nederlandsche Zeemacht”, die we gaan middelen…
Vanaf vandaag worden de hoofdstukken per 3 verdeeld en gepubliceerd.
[ * ] Adverteerders…. Velen zijn de mening toegedaan dat “ten Anker” uit de advertentie c.q.
reclame opbrengsten wordt ondersteund.
Dit is echter niet het geval !
“Ten Anker” is hobbymatig opgezet en ontvangt géén financiële middelen uit reclame of
adverteerders. Natuurlijk zit er een kostenplaatje vast aan het opzetten, beheren en publiceren,
maar iedere hobby kost immers geld.
Soms wordt er als blijk van waardering een donatie verstrekt uit de lezersgroep, en dat wordt
dan ook gewaardeerd !
Heeft u nog een idéé, kom er dan mee…
De redactie…

Goedendag webmaster en lezers van ten Anker…
Mijn naam is Louis Menig, toentertijd Loekie of Loek Menig.
Ik weet ook niet of U mij kan helpen, maar het volgende doet zich op.
Van 1962 tot 1965, diende mijn vader, als sgtmarns te Suffisant o.a. als
O.O.van Pol. Wij gingen dus iedere week naar Sint Michielsbaai en kwamen toen wel
schepelingen daar tegen. Nu zat ik net in de lijst met namen tegen en kwam daar dus
namen van schepelingen tegen, die ik dus nog herinner van toen. Deze zijn tlg 1 Chris(je)
Becks en tlg1 Gerard Menning. Kan U te weten komen of deze heren nog in leven zijn,
zodat ik in contact met ze kan komen. Het is meer dan 50 jaar geleden, maar wie weet,
misschien kunnen zij mij niet meer herinneren, maar niet geschoten is altijd mis.
Louis Menig,
lgcmenig@hotmail.com
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Het publicatiebord is bij uitstek geschikt om allerlei berichtgevingen te
publiceren, dus een platvorm voor een ieder die iets kwijt wil over een
actie, reünie, over uw blad of uw weekbrief, ook e.v.t. aandacht voor
uw vereniging of afdeling enz. enz., mits dit alles past in onze
doelgroep.
Hoe gaan we hiervoor te werk ?, …
U stuurt een verzoek tot plaatsing van uw stuk onder vermelding van uw e-mail adres en
telefoonnummer naar de redactie van “ten Anker”.
(telefoonnummer wordt i.v.m. privacy niet mee gepubliceerd)
Met het verzoek tot plaatsing gaat u akkoord met:
• vermelding van uw naam en email adres
• u neemt zelf de volledige verantwoording voor de door u ingezonden publicatie.
Komende weken wil ik ruimte creëren voor verenigingen…, heren en/of dames uit alle
besturen….
Stuur uw inzending naar de redactie….

L.S.,
Ik ben op zoek naar een theelepeltje van Hr.Ms. Zeven
Provinciën… wie heeft deze in bezit en wil er afstand van doen…
Ik wil hem ook e.v.t. ruilen voor een suikerschep van Hr.Ms. Karel
Doorman (zie foto)

Info graag via de redactie,
S.Kamer
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Wie wil ons steunen?
RED DE MAHU !!!
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!!!
============================================================
Ten eerste Hartelijk gefeliciteerd met je 75e verjaardag, onze lieve Heer is je
goed gezind door je een mooie zonnige dag te schenken.
Iedere keer geniet ik en ik neem aan ook vele andere Gabbers van je inzet en
de mooie verhalen in het blad ten Anker, hopende dat je nog even doorgaat
om ons met dit blad te verwennen.
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Wens je een mooie en onvergetelijke dag toe.
Met vriendelijke groet,
Mach.1. (1967 - 1973).
Benno Beyer.
PS: Nu werkzaam als vrijwilliger op Ex. Hr. Ms. Hoogeveen, nu liggende te Den Helder bij het
Marine Museum.
Zoeken nog vrijwilligers voor een paar dagen in de maand voor lichte werkzaamheden,
uiteraard met koffie en koek en meer.
Het blauw gearceerde is een oproep van Hr.Ms. Hoogeveen….
Het moet toch wel raar lopen dat er géén ex-marineman in de kop van
Noord Holland is te vinden die zich even los kan wurmen van moeders
de vrouw en zich in kan zetten aan boord van deze mooie
mijnenveger.
Ben je woonachtend buiten de regio is er aan boord ook een
mogelijkheid te blijven overnachten…
Misschien is het voor moeders zelfs wel even prettig verlost te zijn van
hun man (lol) . Dit schip verdiend het om als museumschip te shinen….
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De Stickers op Rood-Wit-Blauw zijn te leveren met alle emblemen van de KM, Landmacht en
Luchtmacht…. Heeft u een speciale wens voor een afwijkend embleem – zoals bijv. uw
schietvereniging, automobielclub of anders….– die kunnen ook worden geleverd.
Neem daarvoor even contact op met de redactie. Misschien een leuk idee voor een reünie of
andere gelegenheid.
Alle stickers kunnen per stuk op afroep besteld worden….
Losse stickers op afroep kosten € 2,50 maar besteld u grote aantallen?.... daar gelden weer
andere prijzen voor
Klik op de link
https://www.debakstafel.nl/marine-stickers.html

Een dag niet gelachen …. Een dag niet geleefd !
Een jongeman kwam bij de dokter.
"Het spijt me, dokter, maar ik geloof dat de amandelen van mijn
vrouw geknipt moeten worden!"
"Dat is gek,” antwoordde de dokter." Ik heb de amandelen van uw vrouw toch verleden jaar al
weggenomen! Hebt u ooit gehoord van een vrouw met twee paar amandelen?"
"Nee,” zei de man. "Maar blijkbaar hebt u ook nooit gehoord dat men meer dan eens kan
trouwen."
De reünisten vereniging van Hr Ms Overijssel D815 is op zoek naar
de overlijdensdata van drie geschutkonstabels die gedurende de term
1971/72 naar de West aan boord waren geplaatst.
Het gaat om de toenmalige:

mjrgsknst A.J. Thieme
sgtgsknst H.F. Reijgers
kplgsknst T.M.(Bas) Grootveld
De informatie kan worden gestuurd naar mijn e-mailadres: corenco25@hotmail.com
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als deze lege plekken kunnen worden ingevuld.
Vriendelijke groeten,
Cor Gorzeman
oud kplgsmkr
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1 april reeds achter ons gelaten maar toch nog een serieus aanbod voor lezers van ten Anker.
Bovenstaand embleem voor op Jack of colbert + de mooie sticker van Ten Anker die kan prijken
achterop uw auto of caravan nu verkrijgbaar voor € 7,50 en…. De verzendkosten zijn voor
rekening van ten Anker.
(zo lang de voorraad strekt)
Stuur een mailtje naar de redactie….
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