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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 “  
 

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 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. 

    

 

Rectificatie ! 
In de memoriam van 1 januari j.l ontbraken nog wat gegevens van sobat Pijnenburg die nog 
graag wil delen…., tevens een rectificatie bij sobat de Fouw. Pieter de Fouw is niet in 1926 

maar in 1936 geboren…. 

 
Im Memoriam   

 
Klaas Helder   * 07-12-1949  † 27-12-2019  Groningen 
Eric Hubbart   * 08-06-1950  † 02-01-2020  Dordrecht 
Tonnie Buiting   * 07-03-1951  † 06-01-2020   Winterswijk 
Pieter de Fouw  * 08-04-1936  † 24-03-2020  Vlissingen  
Hennie Smit   * 28-02-1942  † 02-04-2020  Beekbergen  
Mathias Koumans  * 12-10-1939  † 01-06-2020  Echt 
Martin van Deutekom * 11-06-1932  † 10-07-2020  Amstelveen 
A.G.Verdonk   * 05-05-1936  † 15-10-2020  Apeldoorn 
Theo Luijckx   * 13-04-1935  † 24-10-2020  Breda  
Wim Pijnenburg  * 02-06-1934  † 11-12-2020  Rotterdam 
 
 
                     
 
 

                Regio en boeken nieuws  ….  
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In de laatste nieuwsbrief is een stuk geplaatst over het stripboek van Michiel de Ruyter die u 

kon bestellen  
a.d. € 10,00 echter er dient voor toezending ook nog portokosten a.d. € 3,65 te worden voldaan. 

 
In 1667 vlogen de postduiven nog gratis maar in 2021 bij Post NL niet meer…. 

 
 

 

Deze twee foto’s 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) 
 
De verzendkosten bedragen € 3,65, voor meerdere exemplaren geld een ander tarief, dit even 
in overleg. 
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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.  
 
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  Adverteerder  
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Speciale 
aanbieding ! 

Voor de abonnees van “ ten Anker “ is 
door de uitgever een speciale prijs 

gemaakt waar we niet meer omheen 
kunnen…. Dit is een juweeltje om in 

bezit te hebben ! 
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Het boek van Foeke Roukema over Zr.Ms. Bonaire is aangemeld voor een 
actieprijs. 

Voor de periode 11 december – 30 januari geld dan de speciale prijs 
 

€ 20,00 (in plaats van € 25.95) 
Bestellen door  € 20,00 +(€ 1.50 verzendkosten binnen NL) over te maken op  
IBAN: NL68 INGB 0009519055 onder vermelding van ‘aanbieding Ten Anker’ + email 
met adresgegevens naar info@lanasta.eu 
Verzendkosten buiten Nederland zijn € 6,00 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
  
Jantinus Mulder, uitgever Lanasta 
  
  
Uitgeverij Lanasta: www.lanasta.com 
Facebook: www.facebook.com/lanastabooks 

mailto:info@lanasta.eu
http://www.lanasta.com/
http://www.facebook.com/lanastabooks
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
Veel marinemannen/vrouwen willen graag een sticker in 
het rood-wit-blauw met daarin het wapen van hun schip 
of plaatsing. 
Gezien de complexiteit van dat geheel daar er zovele 
plaatsingen zijn is het haast ondoenlijk deze in voorraad 
te nemen.  
 
Welnu …. 
 

Ik heb een leverancier gevonden die uit meer dan 260 plaatsingen stickers weet te 
vervaardigen op afroep, dus per stuk. Hiervoor heb ik een lijst samengesteld van 
bijna alle plaatsingen waarmee een sticker is te realiseren.  
Als voorbeeld hieronder de stickers . 
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De stickers worden 120x80 mm.  Materiaal: automotive vinylfolie in wit. beschermend en 
UV-werend laminaat, dus uitermate geschikt voor boot, caravan, auto en andere zaken….  
 

Klik voor een bestelling op de onderstaande link…. 

http://www.debakstafel.nl/marine-stickers.html 
 

 
 
 
 
 
 
Voor informatie over de Marine 
Kalender kunt u klikken op de link…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

marinekalender - Informatie 
van editie 2022 
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