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HET PUBLICATIEBORD Nr. 4
25 Januari 2022
Goedemiddag Arie;
Allereerst weer bedankt voor nieuwsbrief nummer 3 van dit
jaar.
Even een paar zaken proberen te verhelderen, met
belangstelling de herinneringen van de ziekenpa gelezen, ik
herkende er veel dingen in uit mijn tijd bij de baas van juni
1960 tot jan 1978, maar een ding moet me van het hart in
de AMS mijnenvegers stonden geen “Perkins” motoren
maar GMC ‘s zoals bij alle schepen uit Amerika, dus ook in
de Amerikaanse fregatten en in de Oceaan Mijnenvegers,
ga maar kijken in de Mercuur in Vlissingen.
Zelfs in de MUD boot die ik in technisch zin onder mijn hoede had in mijn tijd bij de mijnendienst
Vlissingen, waar we wel eens een biertje mee gingen kopen in Breskens stond een GMC, dit
voor de duidelijkheid.
Verder het volgende op een van de opmerkingen uit jou enquête.
Op het zendstation in Ouddorp, waar ik in mijn jeugd ongeveer naast woonde en waardoor ik
waarschijnlijk bij de KM in dienst ben gekomen, ik had daar in de duinen weleens matrozen in
het gras zien liggen en dat leek me wel wat als jochie, daar werkte later inderdaad een militair
werkman, ene Mr Rijks die in z’n vrije tijd ook als ober fungeerde in hotel van “Duinzicht” nu een
Fletcher hotel van die naam, aan te bevelen voor een weekendje bijv, ik heb de man goed
gekend omdat er toen veel bruiloften waren, waaronder die van mijzelf.
Beste Arie tot zover weer mijn bijdrage groetjes Wim Klepper.
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Wim, dank voor deze uitgebreide toelichting en correcties.
Onze lezers zullen daar blij mee zijn.
p.s. ik in ieder geval !
Arie
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Vandaag 17 januari 2022 is voor
velen een heel speciale en
vreugdevolle dag, aangezien
meneer Gerrit Gramkow 101
wordt! Gerrit is een opmerkelijke
man die zijn leeftijd niet is aan te
zien en zo klinkt hij zeker ook niet.
Hij vertelt zonder haperingen over
zijn leven en ervaringen en herinnert
zich bijna elke gebeurtenis tot in
detail. Zijn herinneringen aan zijn
loopbaan bij de Koninklijke Marine
en de oorlogsjaren zijn zeer
levendig.
Hij herinnert zich vele gebeurtenissen, zijn maten en mede-krijgsgevangenen, zelfs ook hun
rangen en werkzaamheden, alsof het allemaal gisteren is gebeurd. Gerrit Gramkow begon zijn
loopbaan bij de Koninklijke Marine in september 1938. Hij diende op de schepen Hr. Ms. Noord
Brabant, Hr. Ms. Sumatra, de Marinekazerne in Amsterdam, het schip Hr. Ms. Van Ghent, het
Marinegebouw "F" in Soerabaja en tenslotte de Marinevliegbasis Morokrembangan voordat zijn
zorgeloze leven op brute wijze werd verstoord. Toen het opperbevel van de Koninklijke
Nederlandse Marine zijn groep opdracht gaf via de haven van Tjilatjap naar Australië te
evacueren, werd zijn schip, het koopvaardijschip Duymaer van Twist, onderschept door kruisers
en torpedobootjagers van de Japanse Keizerlijke Marine. Na een maand verblijf in de overvolle
stadsgevangenis van Makassar kreeg Gerrit de order om naar het veel grotere KNIL
Infanteriekampement te marcheren waar uiteindelijk zo'n 2800 krijgsgevangenen zaten. In
oktober 1942 was Gerrit een van de duizend krijgsgevangenen aan boord van het Japanse
troepenschip Asama Maru, op weg naar Nagasaki. Toen ze daar arriveerden was het klimaat
veel kouder dan wat ze in tropisch Oost-Indië gewend waren. Gerrit werd gedwongen te werken
op de Kawanami scheepswerf op het eilandje Koyagi. Hij was echter vrij om het werk van zijn
gading te kiezen en zo werd hij lasser, want alleen dan kreeg je een warme beschermende jas.
Gerrit vertelt geregeld hoe je een lasklus op een slechte manier maar met ogenschijnlijk goed
resultaat kon doen. Dus hoewel zijn werk er goed en solide uitzag, kan het zijn dat er Japanse
schepen zijn gaan lekken en wie weet nog erger... Maanden later veranderde Gerrit van
werkzaamheden en werd hij "toban" ofwel hofmeester van de geallieerde Nederlandse
officieren in het kamp. Op 9 augustus 1945 zaten Gerrit en een mede-hofmeester aan een tafel
in de officierenkamer toen er plotseling een fel licht door de spleten en kieren in de houten
wanden van het kampgebouw kwam.
Zijn eigen slaapverblijf aan het andere eind van de gang, waar Gerrit sinds zijn aankomst had
gehuisvest, werd door de explosieve kracht van de atoombom deels vernield. Een goede
maand later werden Gerrit en 496 medegevangenen door de U.S. Navy bevrijd en geëvacueerd
van Koyagi. Zijn leven veranderde van het overleven in de hel in het leven in een
paradijs. Uiteindelijk kwam hij op 30 december 1945 thuis in Amsterdam na de overtocht via
San Francisco op de Queen Mary. Gerrit vervolgde zijn loopbaan bij de Koninklijke Marine.
Velen zijn deze bijzondere en krasse man enorm dankbaar dat hij zoveel van zijn bijzondere
verhalen over de marine en zijn krijgsgevangendagen heeft willen delen. Van Harte
Gefeliciteerd Gerrit! 🎉🍾🍀
Tekst: Arthur Frijling
……………………………………………………………………………………………………………
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Scheer, Arie
Engbers, Harm
Weijden, René v.d.
Schut, Jan

1964/65
1951/1957

Tpmkr 2 z/m
Mach 1
Marinier Algemeen
Peloton.cmdt Landmacht

Ik ben naarstig op zoek naar een foto EMV van bak 376 uit 1964
met al Baksmeester Kwmr. De Zeeuw
Scheer, A
ajscheer@casema.nl

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

Zomaar en pracht opname vanuit de lucht van Karel Verhoosel…. ( Curaçao )
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Maarten Platje heeft niet stil gezeten… hieronder wederom een schitterend werk van
Maarten….

Leanderklasse

Deze schepen zijn bij de KM beter bekend als de van Speijkklasse fregatten

Beste Arie,
Wederom hartelijk dank voor het mailen van
je nieuwste Publicatiebord.
Laat ik beginnen met je te melden dat er
helaas niemand zich heeft gemeld vanuit de
MTB-hoek. Maar niet getreurd, ik had ook
Omroep Max gemaild en zij zullen een
pagina weiden in hun blad Max Magazine.
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Deze keer verscheen in jouw bericht een interessante oproep naar informatie over een
gegraveerde huls. Om te beginnen is dit een gravering zoals die werd gehanteerd op de loop
van kanonnen van de Nederlandse artillerie tijdens het bewind van koningin Wilhelmina als ook
op de vooroorlogse FN-pistolen zoals die werden gedragen door officieren. Dit spoort ook wel
met de datering van de huls, 1927.
Voor verdere informatie verwijs ik naar Matthieu Willemsen, de conservator Vuurwapens van
het NMM te Soesterberg. Daar werkt ook als conservator Paul van Brakel, voorheen de
beheerder van het Artilleriemuseum in Oldebroek. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk nog iets meer
kunnen zeggen.
Ik wens de heren succes met het verder onderzoeken!
Met opgewekte groet,
Jacques Bartels.
Jacques, goede tip…. Ik heb hem doorgezonden naar de vraagsteller!, bedankt
……………………………………………………………………………………………………………….
Onlangs heeft de redactie contact weten te leggen met “de Koerier”….
De redactie van de Koerier is in handen van Dik Winkelman die mij
een en ander heeft toegezonden van eerder gepubliceerde uitgaven.
De Koerier is een blad en website die past in onze doelgroep en ik wil
U via deze weg daarvan laten kennis maken.
Colofon,
Opgericht in december 1998, als opvolger van het Mededelingenblad
Verdedigingswerken. Van dat blad werden tussen september 1990 en december
1997 tien afleveringen uitgegeven. Ze zijn helaas niet digitaal beschikbaar. Wel is
een aantal artikelen later, al dan niet in aangepaste vorm, opgenomen in de
Koerier.
Redactie Dik Winkelman

Koopvaardijvloot
In geval van oorlog zal de Nederlandse staat de
koopvaardijvloot van het land in beslag nemen.
Het wettelijk kader daarvoor wordt gevormd door
de Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart3.
Op basis van die wet mag de vloot ter beschikking
worden gesteld aan derden; lees aan de NAVO.
De vloot zal dan tezamen met de
koopvaardijvloten van andere NAVO-landen grote
hoeveelheden personeel en materiaal van de Verenigde Staten naar het verwachte krijgstoneel
in Europa verschepen. Dat is nogal een operatie, doordat er ongeveer 6.000 km zee ligt tussen
beide gebieden. Bijgevoegde landkaart maakt wel duidelijk dat het belangrijk is het transport
goed te organiseren. Omdat rekening moet worden gehouden met verliezen op zee, is het
belangrijk om de beschikbare scheepsruimte zo doelmatig mogelijk te gebruiken. Dat kan het
beste gebeuren door er internationaal naar te kijken. Daarom wordt een groot deel van de
koopvaardijvloten van de landen van de NAVO samengebracht in een gemeenschappelijke
shipping pool. Het beheer daarvan komt in handen van een centraal koopvaardijorgaan van de
NAVO.
Dat is de Defense Shipping Authority (DSA). 3 Rijkswet van 23 juni 1972 houdende
voorzieningen op het gebied van de zeescheepvaart in buitengewone omstandigheden.
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Koopvaardijtanker en marineschip in de Nieuwe Haven van Den Helder, 1983 (bron: beeldbank
NIMH)
Die is verantwoordelijk voor de organisatie
en de controle van de gezamenlijke
koopvaardijvloot van alle NAVO-landen.
Met optimaal gebruik (lading en
bestemming) van de scheepsruimte. Dat
moet ertoe leiden dat die vloot zo
economisch mogelijk wordt gebruikt in het
belang van de civiele en militaire behoeften
van de NAVO-landen.
De militaire organisatie van de NAVO is
verantwoordelijk voor de samenstelling van
konvooien, de te volgen route en de
bescherming onderweg. Nederland kan de
NAVO trouwens ook verzoeken om
scheepsruimte beschikbaar te stellen voor
nationale doelen.
De DSA dient ook als een orgaan waarin
de zeescheepvaartautoriteiten van de
NAVO-landen overleg voeren. Vanuit alle
landen is er dan ook een nationale
vertegenwoordiger in de DSA. De aparte
landen moeten in de voorafgaande fase
hun schepen vaargereed houden en ze meteen beschikbaar stellen als de NAVO daarom
vraagt. Zorg voor bemanning, bevoorrading en onderhoud blijft wel een nationale taak. De
Vaarplichtwet (van 1972) moet eraan bijdragen dat voldoende bemanningsleden beschikbaar
komen. De Minister van Verkeer en Waterstaat is op basis van die wet bevoegd om zeelieden
en oud-zeelieden te verplichten om dienst te verrichten aan boord van Nederlandse schepen.
Wat daarbij speelt, is dat in vredestijd een groot deel van de bemanningsleden uit buitenlanders
bestaat, vooral uit Azië. Die kunnen in geval van oorlog niet vaarplichtig worden gesteld. Hen
inzetten voor de landsverdediging is ook onwenselijk, vindt de regering.
Lees verder op onze website …. Klik op de link hieronder.

https://www.tenanker.com/de-koerier.html
Nevenstaande opname toont op de
voorgrond het oude pantserdekschip
„Noordbrabant” op 31 augustus 1897 te
Vlissingen bij de Koninklijke Maatschappij
De Schelde op stapel was gezet
In 1920 werd het schip ontwapend en uit
de sterkte afgevoerd en in oktober 1926
ging het naar Vlissingen, waar het oude
wachtschip ,,Buffel” werd vervangen. Op
mei 1940 werd het schip door de
bemanning in brand gestoken.
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Hr.Ms. Pantserdekschip “Noord Brabant”
(ingekleurd)
Opvallend op de eerste foto met 1
schoorsteen en op de andere twee….
Kan het zomaar zijn dat deze tweede
schoorsteen is verwijderd na de
ontwapening en daarna omgebouwd als
logement schip? Of is de eerste foto geen
foto van de Noord Brabant ????
Wie heeft hierover uitsluitsel ….

……………………………………………………………………………………………………………….
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Deze stickers zijn nog uit een restpartij…. Normaal € 2,50 per stuk, nu 50% afgeprijst.
Ze mogen weg voor € 1,25 p.stuk ex-verzendkosten.
stuur een mail naar de redactie
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Gezocht: maten van marinier Gerrit Tork (Biak, Kaimana)
1957/1958

webmaster

Gezocht: maten van marinier Gerrit Tork (Biak, Kaimana)
1957/1958
Bericht door webmaster » wo 24 nov 2021, 13:35
Ik zoek al geruime tijd naar oud collega’s van mijn oom die momenteel in Nederland verblijft .
Het is echt een wens van hem om iemand uit die tijd te ontmoeten! Hij woont normaliter in
Nieuw Zeeland . Zijn naam is Gerrit Tork marnr 80862 . Opleiding Doorn 04/09/1957 . Vanaf
17/02/1957 in Biak/ Kaimana gezeten tot 17/03/1958. Ik heb een personalia van het Korps
Mariniers gekregen maar kan dit op een of andere manier hier niet in plakken Gisteren heeft hij
het Nieuw Guinea kruis in ontvangst mogen nemen namens het Korps mariniers . Ik heb
summiere informatie over de collega’s die ik hieronder even zal weergegeven

Opleiding Doorn
Kamergenoot :
Ber Geelen uit Weert
Nieuw Guinea barak maten:
Marinier Woudenberg
Marinier Klootwijk
Marinier Wurp
Marinier Sneijder ( Schneider) Indonesisch afkomst
Ik hoop dat u mij kunt helpen want mijn spoor loopt dood
Met vriendelijke groet
Rogier Hurenkamp
Reacties naar : webmaster@west-papua.nl
………………………………………………………………………………………………………………
LES SEINEN.
Sergeant:
Adelborst:
Sergeant:

Wat u nu denkt, dat komt er tussen te staan.
Maar hij denkt niet, Sergeant!
Juist, er komt ook niets tussen.
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Beste,
Als aanvulling op de tekst van Jan Kaauw in
Publicatiebord No 3 van 18 januari 2022
Naast de Mijnenlegger Hr.Ms. Jan van Brakel
en het oceanografisch onderzoeksvaartuig Hr.Ms.
Tydeman heeft ook een mijnenveger uit de Borndiep
klasse het A 906 gehad. Dit was ten tijde dat het als
duikvaartuig in dienst was.
Borndiep klasse Mijnenveger Hr Ms Marsdiep M 834 had
later als duikvaartuig ook A 906.
https://onzemarinevloot.weebly.com/hrms-marsdiep.html
Mogelijk is er een vergissing in het spel bij de ziekenpa de opbouw dekhuis / open bruggen
lijken iets op elkaar.
Beemster

Borndiep klasse

Het duikvaartuig Hr.Ms. Marsdiep (A 906, ex-M 834) tijdens een vlootschouw te
Amsterdam in september 1958.
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Met vriendelijke groet
Ben de Booij

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Marine begeleidt drie Russische schepen…

Van onze verslaggever Den Helder 
De Nederlandse marine heeft woensdag drie Russische landingsschepen’ begeleid door de
Noordzee. De schepen varen waarschijnlijk naar de Zwarte Zee. De afgelopen dagen voeren
zes Russische marinevaartuigen via de Grote Belt (Denemarken) de Oostzee uit. Het gaat om
twee groepen van drie schepen. Op elk schip kunnen honderden militairen verblijven en staan
12

vaak ook tanks. Zweedse, Deense, Britse en Amerikaanse vliegtuigen volgen deze Russen al
langere tijd. De eerste groep was woensdag op de Noordzee, in internationale wateren die
Nederland controleert, en voer richting het zuiden. Met de Zr. Ms. Luymes (een zogeheten
hydrografisch opnemingsvaartuig) en een NH-90-helikopter vanuit Den Helder werden de drie
schepen begeleid. Ze zijn inmiddels ’overgedragen’ aan de Belgen en de Britten, zegt
marinewoordvoerder Alex Kranenburg.
Texel
De marine verwacht de tweede groep van drie schepen op korte termijn ook in de Nederlandse
zone. Waar en wanneer precies hangt even van de situatie af, aldus Kranenburg. De schepen
varen ver op zee. De eerste groep kwam nog relatief dicht bij Texel en Vlieland: op zo’n 25
kilometer afstand. Het begeleiden van dit soort oorlogsschepen is gebruikelijk, zegt Kranenburg.
,,Op die manier tonen wij waakzaamheid. Daarnaast doen wij dit vanwege informatiebehoefte’’,
klinkt het cryptisch. ,,Dus de behoefte om de schepen even te bekijken.’’ Terwijl omliggende
landen straaljagers en andere militaire vliegtuigen inzetten om informatie te vergaren over de
Russen - op sites als flightradar24.com is de drukte in de lucht boven de Noordzee goed te zien
- is er vooralsnog geen rol weggelegd voor de F-35’s van Vliegbasis Leeuwarden, vertelt
Kranenburg. ,,Wij vangen dit eerst met de marine op, eventueel ook nog met een
kustwachtvliegtuig.’’ Internationale waarnemers gaan ervan uit dat de zes Russische schepen
via de Noordzee en de Middellandse Zee richting de Zwarte Zee en de Krim gaan. Het
opstomen heeft alles te maken met de spanningen rond Oekraïne. Op inlichtingen- en vliegsites
zijn ook veel internationale militaire vliegtuigen goed te volgen. Wat opvalt is dat sommige
militaire vluchten vanuit Engeland naar Oekraïne wel over Duitsland gaan en sommige juist niet.
Deskundigen vermoeden dat inlichtingen- en verkenningstoestellen wel over Duitsland vliegen
en wapentransporten niet. Toestellen met wapens voor de Oekraïners gaan ‘boven’ Duitsland
langs, over het zuiden van Denemarken dus, en zetten vervolgens via Polen koers naar
Oekraïne. Mogelijk wil Duitsland hier geen rol in spelen. Meewerken aan wapentransporten kan
een diplomatieke oplossing van het conflict in de weg zitten, is de gedachte.

Uit de “Scheurmail Rotterdam”
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Arie en L.S,
Naar aanleiding van het eerdere verslag Hr.Ms. van Galen en de Limburg naar de Oost
Ik heb ik wat dia’s etc. genomen ná de onfortuinlijke duik van de heli 246; ik heb ook nog een
stukkie film weggeprepareerd uit de film, die gemaakt is n.a.v. Fert 73 (de trip van Van Galen en
Limburg).
De Wasp is uitgefaseerd en deze heli’s staan her en der bij militaire/marine objecten; de
bijgevoegde heli staat voor de ingang naar het militaire gedeelte van de luchthaven van
Surabaya.
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Westland Wasp AH-12A (ex-Heli 243 Van Speyk-klasse bij ingang militaire gedeelte
internationale luchthaven Juanda Surabaya)

Verstandig besluit uit Zeeland…..
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Hoi Arie en L.S.,
Tijdens mijn dienst bij de Klu werd ik ziek. Wat het
was weet ik niet meer. Bij mijn niertransplantatie werd
het wel ontdekt.
Omdat de dienstdoende arts het niet goed vond dat ik
thuis bleef werd ik naar het Marinehospitaal aan de
Waalhaven gestuurd.
Ik ben daar ongeveer een week of twee geweest. Ik
kan nog wel ongeveer de plaats aanwijzen waar het
was.
Ook de stoomtram naar de eilanden werd eerder
genoemd. De stoomtram was niet het "moordenaartje".
Dat was de opvolger, een door een dieselmotor
aangedreven tram.
Deze maakte veel minder geluid dan de stoomtram en reed ook harder. Daar moesten de
mensen duidelijk aan wennen.
Door de vele ongelukken kreeg hij de bijnaam "moordenaar".
Groetjes
Gerard

INTERVIEW Vuurtoren vanaf zondag extra aangelicht
Hans Brandsma
Het wordt een opmerkelijke actie, zo is de overtuiging van Jan Dop,
voorzitter van Huisduiner Belang.
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HUISDUINEN Zondagavond rond half zes wordt op Huisduinen voor de eerste keer de Lange
Jaap extra aangelicht en verschijnt er op toren een tekst, waarin het belang van de Helderse
vuurtoren voor de stad onder de aandacht wordt gebracht. Het is een actie die minimaal acht
dagen duurt. ,,We zetten de vuurtoren extra in het licht en iedere avond zal er een tekst zijn te
lezen die op Lange Jaap is geprojecteerd. Daarbij laten we verschillende slogans rouleren.’’
De mogelijke sloop van de Lange Jaap houdt de gemoederen al maandenlang bezig. Niet
alleen op Huisduinen, maar in de gehele omgeving, zo merkt Dop. ,,Daarom hebben we met
Huisduiner Belang de koppen bij elkaar gestoken om onze ongerustheid over het lot van de
vuurtoren nog eens onder de aandacht te brengen.’’ Het leverde een opmerkelijke actie op. ,,De
boodschap die we uitdragen kunnen we niet vaak genoeg herhalen.’’
Dop gaat ervan uit dat de lichtshow een publiekstrekker zal worden. ,,We hebben een bedrijf uit
Eindhoven ingehuurd om dit voor ons te doen en sponsors aangeschreven om ons te helpen.
De respons was overweldigend. Met vijfentwintig bedrijven delen we de kosten. De bedoeling is
onder meer dat de foto’s massaal worden gedeeld in de media en dat we daardoor ook landelijk
druk kunnen uitoefenen, zodat de vuurtoren voor Den Helder behouden blijft.’’ Dagelijks zal de
vuurtoren vanaf ongeveer half zes in het licht staan. ,,Tot ongeveer elf uur.
Dan gaat het licht weer uit.’’

Internationale Holocaust Herdenkingsdag
Leer meer over deze belangrijke geschiedenis bij Walburg Pers
Op 27 januari, de bevrijdingsdatum van Auschwitz in 1945, herdenkt de hele wereld de
slachtoffers van de Holocaust. Wereldwijd worden op en rondom deze dag activiteiten
georganiseerd om de slachtoffers van de Holocaust en andere genociden te herdenken en te
leren over discriminatie, uitsluiting, vervolging en massamoord. Opdat de Holocaust niet wordt
vergeten en genocide in de toekomst voorkomen wordt.
Om u aandacht te vragen voor dit belangrijke thema vindt u in deze nieuwsbrief
belangwekkende boeken over de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en het verzet.
Voor meer informatie over de herdenkingsdag en de activiteiten die verscheidene instituten
aanbieden, verwijzen wij u graag naar de website van NIOD. Hier vindt u links naar de
verschillende instanties.
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David Barnouw
1940-1945, De CANON van de Duitse Bezetting in
Nederland
Hardback tijdelijk afgeprijsd van € 29,95 naar € 14,99
Geen enkele periode uit de recente geschiedenis heeft zo’n grote
impact op Nederland gehad als die van de Tweede Wereldoorlog.
1940 – 1945 is een overzichtelijke en ruim geïllustreerde uitgave,
die alles samenvat wat iedere Nederlander over de Tweede
Wereldoorlog zou moeten weten. De CANON van de Duitse
bezetting in Nederland bevat 50 hoofdstukken over onder andere
Hitler, het bombardement van Rotterdam, de ballingschap van
Wilhelmina in Londen, de NSB, het verzet, de jodenvervolging en
de kampen.
deze actie loopt nog t/m 31 januari.

……………………………………………………………………………………………………………….
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Persoonlijke Mededeling uit de redactie :
Alle correspondentie betreffende “ten Anker” en/of het “Publicatiebord” dient uitsluitend per
telefoon, mail of postduif lopen….….
De berichtgevingen die ik binnenkrijg via WhatsApp worden door mij niet beantwoord en gelijk
gewist…. Met bijna duizend abonnees is het ondoenlijk om deze op die wijze te beantwoorden
en te behandelen, foto’s films enz. overzetten kost mij te veel tijd.
Daarbij komt ook het verschijnsel nachtrust…. Midden in de nacht een ping te horen omdat een
lezer schijnbaar nachtdienst heeft of ergens in de wereld een goed bedoelde App stuurt haalt
mij uit mijn slaap, nu weet ik wel dat het geluid uit kan, maar ik heb ook een privé leven en te
maken met gezondheid perikelen in mijn familie.
Iedere nachtelijke PING zorgt voor schrikreactie.
Ik hoop dat u daar begrip voor kan opbrengen….
Arie Krijgsman
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