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Ons gezellige familie Hotel the Ark is
gelegen in het ‘t Zand in Noord-Holland
nabij Callantsoog.
Bloembollenvelden in het voorjaar. Fort
Kijkduin en Marine museum in Den Helder
(15 min) Winkelen in Alkmaar of Bergen
(half uurtje). Het is Vlak bij het strand
(6km) en met het Noord-Hollands kanaal
voor de deur ideaal voor vissers.

Zonder humor, niet
geleefd

Welk verschil bestaat er tussen een pessimist en een optimist?
De pessimist denkt, dat alle vrouwen hun mannen bedriegen.
En de optimist hoopt het ...............

Kijk voor een stukje geschiedenis
van uw redacteur…
www.bakboordslicht.nl
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Wie geeft de Hydrograaf kleur!?
Kom jij dit bijzondere schip helpen schilderen, schuren en lakken? Uiteraard tegen
onkostenvergoeding.
De Hydrograaf heeft een bewogen, deels koninklijk verleden en is een stijlvol, varend monument.
Met jouw hulp kunnen we dit maritieme erfgoed in stand houden.
Bij interesse: graag mailen naar ray@hollandsglorie.nl.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ray, je bedoeld waarschijnlijk eerst schuren, schilderen en dan aflakken (lol) maar 90 % van de
keren dat wij moesten schilderen noemden we dat vuilverdelen, roestverbergen en schilderden
we vaak over een zoutlaag heen, soppen met verf werd ook wel gebezigd….als het van het
weekend (buitenland) maar grijs was….
In de thuishaven werd er weer wat meer aandacht aan besteed en deden we het zoals het
hoorde, toch?
redactie
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Dag Arie,
In verband met mijn hoge leeftijd en afnemende gezondheid neem ik afscheid van Ten Anker
en wens je een behouden vaart.
Bedankt voor alle leesvoer dat ik in de loop der jaren van je mocht ontvangen.
Hartelijke groet,
Jan den Breejen.

Op 1 december 2022 presenteert vfonds met steun van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) een programma ter waarde van vier miljoen euro gericht op de
versterking van het Indisch en Moluks immaterieel erfgoed in Nederland. Het programma maakt
onderdeel uit van de eenmalige impuls van ruim twintig miljoen euro die de overheid reeds in
2020 beschikbaar stelde voor de collectieve erkenning van de Indische en Molukse
gemeenschap* in Nederland.
Collectieve erkenning Indische en Molukse gemeenschap
De ervaringen van de Indische en Molukse gemeenschap tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog werken tot de dag van vandaag door in de Nederlandse samenleving. In sommige
gevallen is er sprake van gevoelens van teleurstelling en verdriet over hoe de Nederlandse
overheid is omgegaan met hen die in de periode 1945-1968 naar Nederland kwamen. De
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overheid werkt in overleg met de Indische en Molukse gemeenschap aan collectieve erkenning.
Hiermee wil de overheid erkenning geven voor wat de gemeenschap heeft meegemaakt en
haar dank laten zien voor wat de Indische en Molukse gemeenschap betekent voor Nederland.
Subsidieregeling versterking Indisch en Moluks immaterieel erfgoed
In 2020 was het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in
Zuidoost-Azië. Het kabinet heeft toen een eenmalige impuls van ruim twintig miljoen euro
beschikbaar gesteld voor de collectieve erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap in
Nederland. Onderdeel van deze eenmalige impuls is het programma ter waarde van vier
miljoen euro dat vfonds vanaf 1 december 2022 presenteert. Het programma heeft als doel het
Indisch en Moluks immaterieel erfgoed te bestendigen in al zijn verschijningsvormen zoals
rituelen en feestelijke gebeurtenissen, traditionele ambachten, orale tradities met inbegrip van
taal en podiumkunsten. Het programma biedt steun om het immaterieel erfgoed zichtbaar te
maken, te versterken en te borgen.
Vanaf medio september 2022 is op www.vfonds.nl meer informatie beschikbaar over deze
regeling.
Over vfonds
Het Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg zet zich in voor een vrije en
vreedzame samenleving in Nederland door jaarlijks ruim 200 projecten te subsidiëren en te
initiëren die hier aan bijdragen. Vfonds zet zich ook in voor onder andere de erkenning van en
waardering voor veteranen en heeft daardoor ervaring met de Indische en Molukse
geschiedenis. Projecten die vfonds recent in dat kader steunde waren bijvoorbeeld de
tentoonstelling Revolusi! van het Rijksmuseum in Amsterdam, de theatervoorstelling Op
klompen door de Dessa, de jaarlijkse 15 augustus Herdenking en de reizende tentoonstelling
over zeventig jaar Molukse gemeenschap in Nederland.
* Deze gemeenschap bestaat uit ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland die een band
hebben met wat vroeger Nederlands-Indië was. Er is niet één overkoepelend woord dat recht
doet aan al deze mensen en groepen uit de gemeenschap. Soms heeft men het over de
Indische gemeenschap.
Krantenartikelen over Matchmaker ll
Artikel uit Gereformeerd gezinsblad van 21-121965
EEN TWEEDE MATCHMAKER
Te beginnen op 11 januari van het volgende jaar
zal opnieuw een Navo Matchmakeroefening
worden gehouden. Zoals bekend werd de vorig
jaar gehouden oefening Matchmaker gehouden
om te testen hoe de logistiek verloopt als
marineschepen van verscheidene Navo landen langere tijd in een verband varen en
verscheidene landen aandoen. Matchmaker-2 zal vijf maanden duren.
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“Gezien de omvang van onze belangen op en overzee,
kan de Koninklijke Marine nooit groot genoeg zijn”
Dit artikel stond in “DE RUIMTE” jaargang 49 – 24 december 1988

Hoe onze zeemacht jarenlang in het geheim werkte
aan een atoomonderzeeër
De Koninklijke Marine bestaat 175 jaar. Sinds de landing van de erfprins op het Scheveningse
strand in 1813 hebben meer dan 1300 marineschepen, vanaf de kanonneerschoener Knorhaan
tot het nieuwste luchtverdedigingsfregat Witte de With de kust veilig, en de internationale
wateren vrij van gespuis gehouden. Tot in de vorige eeuw nog vaak vechtend. Waren het niet
de Barbarijse zeerovers of een troep opstandige negers in Guinee die een lesje geleerd moest
worden, dan vochten Hollandse matrozen zich in het belang van Grotius’ mare liberum wel een
doorgang door de Straat van Honsjoe of veegden zij de zee rondom de Indische archipel
schoon.
Nu in 1988 wil de marine nog altijd de bewakingsdienst van de wereldzee zijn. Hoewel we maar
een klein land zijn, hoort de zeemacht niet in het rijtje België, Denemarken, Noorwegen, of
Portugal. Nederland heeft een vloot waar landen als Italië en West-Duitsland jaloers op kunnen
zijn en waarvoor zelfs Groot-Brittannië zich niet zou hoeven schamen. Maar wordt het
voortbestaan van een koppig en trots wapen zo langzamerhand geen luxe?
Uw redactie heeft veel tijd gespendeerd dit stuk te overschrijven. Dit geheel geeft een
inkijkje in de problematiek datgene te doen wat zoal noodzakelijk was….
Klik op het handje hieronder en lees het verslag (13 pagina’s)

Arie en L.S,
Was een aangename interessante editie deze keer.
Complimenten wederom!
Mvrgr. Paul Visser
Red: Dank je wel Paul, deze kleine opmerkingen heb ik heel graag daar ik daar een beetje uit
kan peilen waar de interesses liggen.
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Zr. Ms. Groningen.

FOTO DEFENSIE

Casper Duin

Den Helder
Het marineschip Zr. Ms. Groningen heeft deze week in het Caribisch gebied een snelle boot
onderschept met ruim 650 kilo cocaïne aan boord. Dat meldt het ministerie van Defensie.
Het drugstransport werd in de nacht van woensdag op donderdag tegengehouden ten zuiden
van Curaçao.
Om de boot tot stoppen te dwingen werden eerst waarschuwingsschoten gelost. Daarna zijn
met gericht vuur de buitenboordmotoren uitgeschakeld.
De vijf opvarenden zijn overgedragen aan de Curaçaose politie, die de zaak verder onderzoekt.
Behalve de drugs werden aan boord vier vuurwapens aangetroffen.
Zr. Ms. Groningen en haar nieuwe bemanning waren pas enkele uren operationeel inzetbaar
verklaard na een intensief trainingstraject. Op dezelfde dag dat de bemanning de eindoefening
succesvol afrondde, behaalde het schip direct haar eerste operationele resultaat.

Oproep !
Vorige week heb ik een geleend boek met Post NL verzonden naar een kennis van mij.
Dit boek is nu ruim een week onderweg en niet aangekomen. Dom, dom, dom zelf de
porto beplakt en geen Track en Trace erop.
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Dit is inzake een overlijden een boek waar
veel emoties aan vast zitten en ik baal als
een stekker dat deze nu zoek is….
Heeft één van onze lezers dit boek in bezit en
kan ik het dan lenen om te laten kopiëren….
Neem dan even contact op met de
redactie…078-7507545
Hierbij een afbeelding van betreffend boek…
Het is een ringband.

Pas op met de hitte, neem voldoende water
en vermijd inspanningen !
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