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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. 

    

 
 
 
                     
 
 

HET PUBLICATIEBORD nr. 28 
           d.d. 13 juli 2021 

 
 

 
 
Op deze plaats wil ik speciale aandacht geven 

aan de uitgave Geen Zee te hoog van de 

getalenteerde marine-illustrator Joes Wanders. 
Een lijvig prachtig vorm gegeven boekwerk van 
maar liefst 312 pagina's, full coulour en harde 
kaft. Dat voor Joes als tekenaar en mens geen 
zee te hoog was, blijkt uit de vele avonturen en 
kunstuitingen waarvan hij in dit boek verslag 
doet.  
 

Velen onder u zullen zich bijvoorbeeld het 
vlagincident herinneren, wat Joes tien dagen streng opleverde in een 

bedompt celletje in Paramaribo. (1965).  

mailto:tenanker@kpnmail.nl
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 Het kompas stelt u in staat door het boek te manouvreren. 
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Het boek zal binnenkort in de boekwinkels verkrijgbaar zijn voor € 34.50 maar marinepersoneel 
kan het boek nog voor de speciale marineprijs van € 25,00 rechtstreeks bestellen bij Joes via 
zijn emailadres:   joeswanders@gmail.com 
 
Een greep uit de reacties 

 
Donald Weekenstro, cmdt. Zwaardvis  (Lochum) 
 
Beste Joes 
Het heeft even geduurd, maar ik ben weer bovenwater. Er waren wat andere prioriteiten. 
  
Wat een ‘rijk’ boek heb je gemaakt! Anderhalve kilo papier rijk aan prachtige platen en in een 
variëteit en veelzijdigheid die goed weergeven dat je niet alleen alle schilders- en 
tekentechnieken beheerst, maar zoals je op de achterflap zelf aangeeft getracht hebt je ziel er 
in te leggen en dat is te zien en voelen. Vele keren heb ik heen en weer gebladerd om iets te 
vergelijken en vaak ook om met de loep te bestuderen. Toen ik het boek binnen kreeg, sloeg ik 
de eerste bladzijden op en riep: typisch Joes en direct daarna de laatste plaat: dat is een 
Turner. Het zegt iets over je kwaliteit als kunstenaar: een eigen stijl met heel veel materialen, 
technieken en onderwerpen, maar ook de kijk, vaardigheid en kwaliteit om in de stijl van een 
collega iets op het doek te zetten waar je op het eerste gezicht van zou zeggen dat een ander 
dan de betreffende beroemde kunstenaar dat niet kan hebben gemaakt. 
  
Natuurlijk is voor mij de periode tot Canada nostalgie, maar ik heb ook heel veel genoten van 
jouw Curaçao. Daar ben ik als commandant met de Piet Heijn als stationsschip ook geweest. 
Ook veel nostalgie weliswaar, maar weer anders, omdat je in de vele details weergeeft wat er 
allemaal zo mooi is op dat eiland. 
  
Uiteraard kennen we je van je vrijbuiter recht door zee karakter met een charmante en gezellige 
saus er overheen, geïnteresseerd in van alles en van een uitdaging loop je niet weg. De meeste 
van onze collega’s kennen je in elk geval via de Alle Hens. Het is dan ook niet vreemd dat je 
toen je uiteindelijk in Curaçao belandde collega’s uit de marinetijd  je geen onbekende 
vreemdeling vonden en dat moet je goed hebben gedaan. En dat brengt mij bij het meest 
bijzondere van het boek. Je hebt op een eenvoudige open en eerlijke wijze je levensverhaal er 
doorheen geweven en op een zodanige manier dat het antwoord gaf op wat heeft Joes na zijn 
marinetijd gedaan, maar vaak ook veel informatie hoe je iets als schilder doet, waar je het 
helemaal niet mee eens was, waar je je aan ergerde en waar je van genoten hebt. En dat op 
een relatief beperkte schaal, zodat de platen steeds het hoofdonderwerp bleven. Het is de 
combinatie van al die platen met dat afwisselende veelzijdige maar niet overdadige verhaal dat 
je boek uniek maakt. Een autobiografie met heel veel dimensies, waarin iedereen wel iets 
moois en leuks in kan ontdekken en dat je verlangt om het hele verhaal tot het einde uit te lezen 
en uit te kijken. Toen ik het uit had zei ik tegen mijn vrouw Els: wat een rijk, mooi en interessant 
boek is dit, zulke boeken kom je zelden tegen. Het is goed dat je het hebt gemaakt. Het is 
prachtig. 
  
Mijn complimenten en Bravo Zulu. Je boek blijft natuurlijk in de familie, want op de maart-
kalenderplaat sta ik rondjes te draaien aan periscoop. En als ik dit tik zie ik natuurlijk de januari-
aquarel voor mij aan de muur. En dan komen de gezellige herinneringen weer boven dat je die 
maand bij ons aan boord was. Het gaat jullie goed daar in Hongarije! 
 
Rob Krijger, viceadm  b.d. Voorschoten 
Met dank en bewondering uw boek in goede orde ontvangen. 

mailto:joeswanders@gmail.com
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Uw imposante oeuvre meteen ter hand genomen en terstond onder de indruk geraakt van niet 
alleen de breed geschakeerde boeiende tekst, maar in het bijzonder ook door de omvang, 
verscheidenheid en kwaliteit van uw artistieke werkstukken. 
          Niet alleen ik was meteen geboeid, ook mijn echtgenote was met het boek op schoot 
onmiddellijk in gedachten verzonken en putte zich herhaaldelijk vol bewondering uit. 
          Kortom, wij danken u zeer voor en complimenteren u graag met de grote kunstzinnige en 
historische betekenis die u een leven lang voor maritiem Nederland hebt betekend. 
          Wij verheugen ons op een nadere kennismaking en gedachtewisseling bij uw 
boekpresentatie in Den Haag. 
          Het ga u en uw echtgenote goed en ontvang ons beider hartelijke groeten, 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

Roofdierklasse Fregatten 

Exclusieve in beperkte oplagen uitgegeven hand gesigneerde limited edition 
art print op formaat  50 x 70 cm.  Uit de selectie olieverfschilderijen van 

Maarten Platje 
 

€ 120,00 (incl.21% BTW) 
Informatie: www.maartenplatje.com 
 

 

http://www.maartenplatje.com/
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Dinsdag 20 juli a.s. wordt er in verband met 
groot onderhoud géén “Publicatiebord” 

verzonden. 
Afhankelijk van de hoeveelheid nieuws kan 
het zo zijn dat hij wordt toegevoegd bij de 
publicatie van “ten Anker” op vrijdag 23 juli 

2021 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 
Hoi Arie en L.S, 
 
Ten Anker wordt steeds beter. Leuk ook, om af en toe iets aparts uit ons 
gezamenlijke marine verleden te delen. Toen ik als jonge dienstplichtige 
luitenant met een groep mariniers op De Kooy gelegerd was, hadden wij 
midden in de koude oorlog onder anderen tot taak om het vliegveld 
tegen een eventuele Russische aanval te verdedigen.  
De stafofficier mariniers bij CZMNED zei tegen me: 
"Kijk uit Berts, want als de Russische para's boven 
de Kooy afspringen, dan heb je een 
zonsverduistering....". Wat een tijden. . Je kunt je 
waarschijnlijk wel voorstellen, dat ik als voormalige 

koude oorlogsmilitair toch even opkeek, toen uit de nalatenschap van mijn 
overleden vader bleek, dat hij in vrijwel dezelfde periode gewoon gezellig een borrel dronk met 
de Russen.... 
 
Met hartelijke groet, 
 
Dick Berts. 
 

 
Den Helder  Donker zeewater 
spat op, een smokkelvaartuig 
schommelt op de golven, de 
schijnwerper van een 
mariniersboot belicht het 
tafereel terwijl ver op de 
achtergrond het grijswit van 
marineschip Holland de laatste 
zonnestralen opvangt. 
Fotograaf Jasper Verolme 
vatte dit fascinerende beeld in 
zijn camera toen hij afdrukte. 
Het ministerie van defensie 
stuurde zijn foto’s mee bij het 

bericht dat Zr.Ms. Holland er weer in geslaagd was om een partij drugs aan de handel te 
onttrekken. ,,Wat een week! Ik ben superenthousiast over mijn foto’s”, zegt hij er zelf over op 
Twitter waar hij een deel van zijn werk voor Defensie toont. Hij oogst veel lof met zijn werk. 
Verolme is een 32-jarige fotograaf die na een periode in het leger, als burger de fotovakschool 
ging doen en daarna weer bij Defensie in dienst trad om als militair te gaan fotograferen.  
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De krijgsmacht gebruikt zijn 
werk voor bladen als Alle 
Hens en Materieel Gezien. 
Maar ook voor brochures en 
ander wervingsmateriaal. 
Soms voor een 
nieuwsbericht; zoals de 
foto’s van de drugsvangst in 
de West. Alles draagt bij aan 
het beeld dat de krijgsmacht 
wil scheppen van de 
organisatie. Sergeant 
Verolme is een periode als 
opstapper aan boord van het 
stationsschip in de West. Dat 
hij goed kan fotograferen 
wisten we al door de 
schitterende foto’s die hij - 
ook van de Holland - maakte 
in Havana.  

 
Het ging echter niet zozeer om 
het bekende patrouilleschip, 
maar juist het contrast met het 
verval van de Cubaanse 
hoofdstad en de kleurrijke 
Amerikaanse auto’s uit de jaren 
vijftig. Zelf zegt Verolme daar 
over: ,,Een van de weinige 
foto’s die bij mij thuis hangt is 
van die groene auto bij de 
Holland.  
 
Op het moment dat ik de foto 
nam reed de knalgroene auto 
voorbij en stapte een stel uit; zij 
helemaal in het rood. Het kwam 
allemaal samen. Voor mij is dit 
Cuba, gevangen in één beeld.” 
Nu is Jasper dus een stuk 
zuidelijker actief aan boord van 
het patrouilleschip, in een van 
de snelle mariniersboten of op 
het vasteland van de Antillen.  
 
 
 
Het zijn de voordelen van werken voor het Mediacentrum Defensie. Je zit midden in de actie, 
krijgt mooi materiaal om wereldplaten te schieten en je wordt er nog voor betaald ook. 
www.jasperverolme.com  
 
Arie Booy… 

http://www.jasperverolme.com/
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AVOM – Zeeland 
 

 
We zijn in de unieke gelegenheid om een paar uur over de Westerschelde te varen met deze voormalige 
ondiepwatermijnenveger. 
Door mee te varen ondersteunen we de Mahu ook in onderhoudskosten. 
Hr.Ms. Mahu is vernoemd naar de Zeeuw Pieter Mahu uit Lamswaarde. 
Op 24 februari 1942, na een reddingsvlucht vanuit vliegboot X17, werd het toestel van sergeant-vlieger 
Pieter Mahu door Japanse vliegtuigen in de Javazee neergehaald.  
Hij kwam daarbij om het leven. Uit eerbetoon voor zijn heldhaftige daden werd hij postuum 
onderscheiden met het bronzen kruis en werd in 1960 deze mijnenveger naar hem vernoemd. 
 
Waar: In de omgeving van het Vlissingse station. De exacte opstapplaats is nog niet bekend; zij die 
hebben ingeschreven worden op de hoogte gehouden.  
 

Wanneer:  zondag 15 augustus - vertrektijd 10:00u (duur circa 2,5 uur) 
Blijken er voldoende aanmeldingen te zijn, dan boeken wij eventueel een extra afvaart. 
 
Wie: Alle AVOM- en COM-leden met partner en eventueel introducees. 

 
Parkeren: Op het gratis parkeerterrein van het Station. 
 
Loopafstand: We weten de opstapplaats nog niet precies, dat hoort u nog van ons. 
 
Kosten: AVOM- en COM-leden (en hun partners) € 15,- p.p., Introducees € 20,- p.p. 
 
Vooraf te betalen op rekening NL35 RABO 0389 3647 97 op naam van AVOM Zeeland. 
Onder vermelding van uw vereniging (AVOM of COM) 
 
Daarnaast graag opgave via de mail aan schouw@vlissingennet.nl 
Onder vermelding van uw telefoonnummer, zodat we u op de hoogte kunnen brengen van aanpassingen 
e.d. 
 
Opgave en betaling uiterlijk zondag 1 augustus 2021 vóór 18.00 uur.  
 
 
 

Heerlijk mensen, klotsend over de Schelde met je spatoes op zo’n grijs dinky-dek. 
Grijp je kans. 

 
 
Rob Schouw 
Secretaris AVOM Zeeland 

 

mailto:schouw@vlissingennet.nl
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Gehoord aan boord 
“Morrege”. 
“Morrege”. 
“Heb je de KKS gezien?” 
“De wat?” 
“De KKS”. 
“Nooit van gehoord”. 
“Dat is de Kale-Koppen-Scheerder, eikel”. 
“Oh, je bedoelt de barbier?” 
“Ja”. “Ik krijg nog eens kramp in m’n kop van al die afkortingen. CDT, EO, HTD, HLD, HOD, 
CCC, Gooi het maar in m’n pet”, gewoon “Ten Anker”… 
“Maar je weet nu in ieder geval wat KKS is”. 
“Eh ?????” L...” 
******************************************************************************************************* 

Wat heeft deze web-magazine  u te bieden : 
 
 
* Gratis abonnement, dus geen contributie 
* Ruimte om een gratis advertentie te laten plaatsen (mits het past in 
onze  doelgroep) 
* Oproepen voor een op handen zijnde reünie laten plaatsen behoren tot de 
mogelijkheden. 
* Vraag een aanbod, of te wel iets laten plaatsen waar u naar op zoek bent of aan te bieden 
hebt. 
* Bent u op zoek naar een verloren vriend of vriendin kunt u hier een oproep laten plaatsen  
* Heeft u een leuke herinnering en wilt u die delen, dan kunt u de kopij inzenden aan de 
redactie voor plaatsing. 
 
Neem voor de voorwaarden even contact op met de redactie ! 
 
Kortom deze digitale krant geeft u veel handvatten waar u plezier aan kan beleven, kijk 
even onder de tabbladen * archief *  zodat u zich kan vergewissen van datgene er zoal is 
gepost! 
 
de Redactie 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Veilig ruimen van Kathy mijnen pittige klus   

 
Den Helder  Het zijn de bad boys  van de Duitse bezettingstijd. Nu,  bijna tachtig jaar nadat 
de Kathy  mijnen werden gelegd in zeewater,  worden ze nog steeds gevonden.  De marine 
ruimde er de afgelopen  week 21.  ,,Ik ben nog nooit zo bang geweest  als tijdens het ruimen 
van Kathy  mijnen”, zegt de durfal Klaas Jol. Als  jonge officier der mariniers gaf hij  ruim een 
halve eeuw geleden leiding  aan het ruimen van de enorme  zeemijnen. Een Kathy mijn is een  
betonnen bak van 1,20 bij 1,20 meter  die gevuld is met explosieven. Een  driehoekige metalen 
constructie  met een ontstekingsdraad reikt omhoog.  Elk landingsvaartuig of ander  schip die 
het metaal raakt, laat de  mijn ontploffen.   
 

Invasie   
Om een invasie te bemoeilijken hadden  de Duitsers Kathy’s langs grote  
delen van de kust geplaatst. Voor de  Noordkop en bij de Wadden zijn ze  
geruimd door Jol en zijn mannen.  Maar onder meer bij Vlissingen komen  ze 
nog steeds voor. De duik en  demonteergroep werd vanuit Den  Helder naar 
Zeeland gedirigeerd  om korte metten met de mijnen te  maken.  ,,We 
kunnen deze mijnen nu veilig  ruimen”, zegt een woordvoerder  van de 

Explosieven Opruimingsdienst.  ,,Er is goede apparatuur en  voorzieningen zoals 
onderwaterdrones  om de mijnen te verkennen.  Dat was vroeger wel anders.” Toen  roeiden 
matrozen twee sloepen met  een lijn langs de mijnen. Vervolgens  moesten de 
levensgevaarlijke constructies  door duikers zoals Jol onschadelijk  worden gemaakt.   
De zeemacht schat dat er in de  laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog  zo’n 10.000 Kathy-
mijnen  zijn gelegd vanaf de kust van Denemarken  tot in de Golf van Biskaje.   
Met zeventig kilo zware springstof  en een explosie die recht omhoog  ging, was de mijn een 
berucht wapen.  Door de lange tijd die verstreken  is zijn Kathy’s soms begroeid of  gedeeltelijk 
onder het zand verdwenen.  Commandant Sander Kool van de  Defensie Duikgroep toont op 
Twitter  een foto van het ruimen. De  kraan van het duikvaartuig Argus  trekt de betonnen bak 
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van een mijn  boven het water uit om het gevaarte  aan boord te hijsen. De sleuven  waarin de 
springstof gelegen heeft,  zijn al leeg. ,,Aan het werk om de zee  weer een stukje veiliger te 
maken”,  zegt Kool er bij.  De explosieve lading van de mijnen  is op het strand vernietigd.  
,,De  gevolgen voor dier en milieu zijn  groter onder water dan boven water,  omdat 
schokgolven in water vele  malen verder reiken dan in lucht”,  vertelt luitenant ter zee Reitsema.  
Van twee mijnen kon niet zeker worden  gesteld dat deze veilig geborgen  konden worden, die 
zijn wel op zee  geploft.   
 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Geen particuliere beveiligers 
huren met duurzaamheidsgeld 

 
Den Helder  Bezuinigen op   duurzaamheid en dat geld investeren   in veiligheid en zorg.   
Het college en een meerderheid   van de gemeenteraad zien   helemaal niets in die voorstellen   
van de PVV.   De Rijksoverheid wil de uitstoot   van broeikasgassen beperken   en bepaalde 
klimaatdoelen   bereiken. Den Helder   moet ook een bijdrage leveren.   Daar is per jaar vier ton 
voor beschikbaar.   PVV wijst er op dat   de energietransitie omstreden   is en dat het veel 
belastinggeld   kost. Dat geld kan beter worden   gestoken in gedecentraliseerde   zorgtaken en 
de bestrijding van   effecten van de coronacrisis,   vindt de fractie.   Uit hetzelfde potje kan ook   
geld worden gehaald voor veiligheid,   zegt de PVV. Het geld   kan worden geïnvesteerd in het   
aanstellen van meer boa’s en,   waar nodig, particuliere beveiligers.   Beide moties zijn door een   
meerderheid van de gemeenteraad   verworpen.    
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Fregat Evertsen voert Brits 
vlootverband aan in Suezkanaal 
 
Den Helder 9 juli 2021 
 
 Fier vaart Zr.Ms. Evertsen voorop in het 
Suezkanaal. 
Het Nederlandse luchtverdedigingsfregat 
voert het Britse vlootverband aan. 
 
De foto is hoog op het schip genomen en 
toont onder meer  de twee schoorstenen 
met    daarachter het rechthoekige zwarte 
vlak van de Smart L-radar. In het kanaal zijn 
twee slepers zichtbaar, op gepaste afstand 
gevolgd door het vliegkampschip    
Elisabeth 2. De vloot vaart naar de Indische 
Oceaan.     

De bemanning van Zr.Ms. Evertsen heeft een paar roerige weken achter de rug. Op twee    
dagen werd het schip belaagd    door Russische jachtvliegtuigen. Naast urenlange bedreigingen    
door jagers in de Zwarte Zee op 24 juni was het een dag eerder ook raak, meldde de minister    
van defensie aan de  Tweede Kamer.  
Op 23 juni voer de Evertsen op ruime afstand van de Britse Defender toen een incident 
gebeurde.     
Minister Bijleveld:  ’Hoewel in internationale wateren  de vrijheid van navigatie geldt, werd het 
Nederlandse    schip daarbij op korte afstand  voorbij gevlogen door Russische    
gevechtsvliegtuigen.’ Het was wederom een geval van intimidatie dat door de Nederlandse 
regering wordt aangekaart bij de Russen. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Hallo Arie en L.S.,  
Nu weet ik dus het verschil tussen de term Smaldeel en 
Eskader.  Bedankt voor de uitleg. 
 
Nog even over de provocatie van de Evertsen door de 
Russen.  Zoals anderen ook al schreven was dit tijdens de 
koude oorlog aan de orde van de dag. Onze oefeningen 
werden ook nauwgezet gevolgd door met antennes 

behangen trawlers en vliegtuigen.  Soms kon een incident maar op het laatste moment 
voorkomen worden.   
Ik zie de recente provocaties als een prima moment om allerlei  inlichtingen te verzamelen en 
de bemanning en wapensystemen  te oefenen. Zij komen met een schat aan informatie terug. 
Wel heel spannend en reëel natuurlijk maar daar zijn zij voor opgeleid.  Heel bijzonder om deel 
uit te maken van deze grote taskforce.  Ik wens ze een behouden terugkomst eind van het jaar. 
 
Groet  
Cor van Dongen  
………………………………………………………………………………………………………… 
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Dag Arie en L.S., 
Even een aanvulling bij het artikel over de reddingsboten: 
Ik heb van dat type een model gebouwd en als je het model 
op z`n bokken ziet staan dan ontbreken de schroeven, wel 
een redelijk zwaar uitgevoerde roerophanging.    
De reden daarvan is dat als je bij stormweer opererende 
onder de Wadden en Hollandse kust het ene moment drie 
meter water onder je bips hebt en een paar seconden later 
kan je op het zand bonken.    
Dat kan je je roer en/of schroeven kosten, vandaar die zware roerophanging en de in de romp 
weggewerkte schroeven. 

 
De modelbouwtekening laat in 
doorsnede zien hoe de 
schroeven in de romp zijn 
"ingebed" en daarbij stuur ik je 
nog een foto van de schroeven 
zoals ze in mijn model zitten.  
 

 
 
Bedankt Arie voor je fijne artikelen! 
 
Groet, 
Flip van der Eijk, Gorinchem.  
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
 

We kennen het allemaal…. Een bezoek aan het Ziekenhuis. 
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Zo overkwam ook mij dat enkele weken geleden, even voor een controle consult naar de 
slaapkliniek…. 
Ik weet niet hoe het u vergaat , maar meestal gebeurd mij dat soort afspraken op tijden dat je 
normaliter aan de lunch gaat of een moord doet voor een lekker bakkie leut! 
Dit keer was ik voor de lunch klaar en lopend richting de uitgang besloot ik halt te houden bij de 
Lunchroom van het ZH en aldaar een broodje te verorberen met een bakkie troost erbij…. 
In mijn ooghoek zag ik wat lectuur liggen met o.a. een streek krantje van “de Oud 
Rotterdammer” waar een paar leuke verhalen in stonden die ik interessant vond deze te delen 
met U als abonnee van onze web-magazine. 
Bij thuiskomst direct actie ondernomen met de redacteur van deze streek krant om 
toestemming te vragen te mogen kopiëren en te mogen (her) publiceren in ten Anker wat in 
goed overleg geen enkel probleem was. 
Vanuit onze redactie heb ik per mail contact gelegd met de schrijvers van diverse artikelen en 
ook aan hun verzocht deze toestemming te verlenen. Welnu het resultaat is u misschien al 
bekend want er zijn al veel stukjes verschenen in ons blad. 
De reacties van de mensen die er op volgden waren van dien aard dat er ook veel 
telefoongesprekken zijn gevoerd over onze Roots, over ons varensleventje, over het ontstaan 
van een digitale krant waarin we deze verhalen, deze herinneringen uit het verleden kunnen 
delen met andere belangstellenden. 
Wat er uit sprong waren de reacties over ons blad dat deze een breed 
raakvlak heeft en ruimte biedt voor alles wat in de doelgroep valt van 
varensgezellen en wat daar allemaal omheen hangt.  
 
Zo ook kwam ik in contact met de voorzitter van Club Oud WTK's van de 
KRL  ( Koninklijke Rotterdamse Lloyd )  wat heeft geresulteerd in leuke 

contacten…. Via hun secretaris is er een berichtje verzonden als 
promotie voor ons blad wat een fijne aanwas heeft betekend aan nieuwe abonnees..  
Ik wil deze oud koopvaarders dan ook namens alle lezers welkom heten en hoop veel verhalen 
vanuit de koopvaardij in onze postbus te vinden (ik heb hem geleegd) 
 
Heeft u nu ook een ingang bij een groep, vereniging of anders en bent u van mening dat wij 
misschien daarin iets voor elkander kunnen betekenen?, laat het me dan weten. 

 

 
Dit waren de publicaties voor deze week….  

 


