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 “
Abeelstraat 96
3329 AG Dordrecht
tenanker@kpnmail.nl

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

Regio en boeken

nieuws ….

Het was het jaar van 1,5 meter
Geen handen schudden want dat was beter
Het jaar van afstand ik hier jij daar
Maar toch dichter dan ooit bij elkaar
Het jaar van thuiswerken vrijheid inperken
Van liefde en de waarde van de zorg opmerken
Het jaar van verlies hoop en verlangen
Van thuis klussen verven en behangen
Het jaar van gemis quarantaine en raarovisite
Horeca en vakanties moeten laten schieten
Het jaar van omdenken en creativiteit
Van thuisklasjes en het lockdown beleid
Het jaar van handen wassen en mondkapjes
In je elleboog hoesten en Corona grapjes
Het jaar van veerkracht en goede moed
Van doorzetten en jij doet het goed
Maar bovenal het jaar wat we deden met elkaar
Daarom proost op ons en op een Gelukkig nieuwjaar
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marinekalender - Info van de marine kalender (muisklik
op de link om te openen)
Vooraankondiging Marine Kalender 2022
En nog te koop de Kalender van 2021 (laatste
mogelijkheid)
Verjaardagskalender totdat ze OP zijn (nog maar
weinig exemplaren op de plank)

Deze foto van het stripboek, dat is
uitgebracht in 2017 ter viering (de
Engelsen zeggen liever
herdenking) van de Tocht naar
Chatham 1667 geven een mooi
beeld van het stripboek.
Het leek wel aardig dat ook in hun
taal te doen en er 5000
exemplaren van achter te laten.
Ze namen dit uitermate goed op
en noemden het “their most
glorious defeat”.
Geweldig toch?
Dit stripboek is te bestellen door een overboeking van €10 per exemplaar te doen naar:
Stichting M de Ruyter
NL30ABNA0642367582
ovv stripboek NL Tocht naar Chatham
OF stripboek UK Battle of Medway (voor de Engelse versie uiteraard)
Na overboeking even afzonderlijk in een email aan stichting@deruyter.org uw gegevens
sturen met uw personalia alsmede de adres gegevens zodat men weet waar het heen moet
worden gestuurd. Bij ontvangst van de donatie bevestig ik verzending door uw mail te
beantwoorden.
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