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BEKENDMAKING BESTUUR 03/2017
Terwijl ik dit schrijf is het nog volop zomer en de meeste mensen genieten nog van hun
vakantie. Op het moment dat u de Nieuwsbrief echter ontvangt loopt de zomer ten einde.
Het uitgeven van een Nieuwsbrief vergt de nodige tijd en daarom moet er op tijd mee
worden gestart om de Nieuwsbrief tijdig bij onze leden te krijgen. Na de geweldige reünie
met zeer veel leden en een fantastische vaardag aan boord van Zr. Ms. Rotterdam kwam
het jaar in een wat rustiger vaarwater terecht voor het bestuur.
Wellicht hebt u ook nog genoten van zowel de Marinedagen als de Sail 2017 in Den Helder.
Fantastisch georganiseerde evenementen waar de KM en Den Helder haar beste beentje
voor heeft gezet.
Na de vakantie (medio september) staat alweer de eerste bestuursvergadering te wachten
waarbij ook de twee nieuwe bestuursleden (Nienke Laane en Peter van der Niet) aanwezig
zullen zijn. Tijdens deze vergadering zullen de eerste voorbereidingen worden gemaakt
voor de themadag in april/mei 2018. Hoe deze themadag er uit gaat zien zal worden
besproken tijdens de bestuursvergadering. Zodra hier meer over bekend is laten wij het u
natuurlijk weten. Ook gaan we ons weer inzetten voor de Marvo-vaardag 2018 waarbij wij
hopen wederom ingeloot te worden voor deze vaardag.
Natuurlijk zal er ook een evaluatie plaatsvinden vinden van de twee afgelopen evenementen (reünie en vaardag). Zo nodig zullen wij het draaiboek aanpassen om de volgende
keren nog beter voor de dag te komen.
Voor Ton Leenders (penningmeester), Rens Beglinger (redactie) en Gerrie Legué (website,
fotograaf ) waren dit hun eerste grote evenementen als bestuurslid. Ze werden gelijk in het
diepe gegooid maar we kunnen zeggen dat ze zich uitstekend van hun taak hebben gekweten. Met Piet Duivestein (voorzitter) en Aad Hortensius (secretaris) als oudgedienden en
met de nieuwe bestuursleden Nienke Laane en Peter van der Niet kunnen we zeggen dat
er een ijzersterk bestuur staat dat voorbereid is op de toekomst.
Een stichting zoals de onze staat en valt bij de inbreng en terugkoppeling van onze leden
zoals: wat vond u van de georganiseerde evenementen, wat zou u graag willen als themadag, waar moet een reünie plaatsvinden, etc. Nu moet ik echter aangeven dat wij weinig
tot geen terugkoppeling, inbreng of suggesties van onze leden horen. Laat dus uw wensen
horen wellicht kunnen wij er iets mee!
Zoals u weet staat onze stichting open voor iedereen die heeft (samen)gewerkt in/met de
CoCe. Dit zien wij terug in de dienstvak/groep diversiteit van onze belanghebbenden. De
overgrote meerderheid van de belanghebbenden zijn natuurlijk NGID-ers (zij waren ten
slotte de oorsprong van onze stichting) maar er zijn ook OBD-ers, VUKO’s,VBD-ers en monteurs. Hebt u in uw nabijheid nog vrienden en/of collega’s die nog geen lid zijn dan kunt u
ze natuurlijk aanmoedigen om zich aan te melden.
Mocht er in uw omgeving een collega zijn die een bloemetje nodig heeft vanwege ziekte
of zeer, meld het ons.
Rest mij niet anders dan veel leesplezier en gezondheid toe te wensen.

Het bestuur Stichting NGID
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Bestuur

Nieuwe gezichten

Beste NGID’ers en andere CoCe’ers,
Per september gaan Peter van der Niet en ik de stichting versterken. Ik werd gevraagd en hoefde
er eigenlijk niet lang over na te denken. Daarvoor zijn twee redenen. De eerste ligt in het verleden. Op 24 september 1979 kwam ik in dienst als toen al wel matroos ODOPS. De Marine stond
toen voor een grote verandering: de vrouwen werden geïntegreerd en in 1980 werd de Marine
Vrouwen Afdeling (Marva) opgeheven. In de ODOPS’en-opleiding heb ik op de Opschool les
gehad van een aantal marinemensen die nu lid zijn van deze
enthousiaste vereniging.
Na mijn opleiding kreeg ik de kans om te gaan varen. Dat was
in ieder geval mijn reden om bij de Marine te gaan. Het varen
was een geweldige ervaring en ik ben blij dat ik samen met
die eerste groep vrouwen de weg geplaveid heb voor alle volgende vrouwelijke marinemensen.
De tweede reden dat ik volmondig ja zei op het verzoek ligt
in het heden. Ik werk als secretaresse bij Woningstichting Den
Helder waar ik al een aantal jaar ook secretaris van de PV ben.
Het is leuk om met een goed team activiteiten te organiseren
waar men blij van wordt.
Nu weet u wat ik gedaan heb en wat ik nu doe als werk. In mijn vrije tijd lees ik graag thrillers,
kijk ik graag spannende series en ben ik graag op pad met mijn man Ton Laane (bij velen van de
stichting NGID welbekend). Wij hebben twee zoons, van wie de oudste een muzikant is die ervan
droomt door te breken met zijn band. De jongste woont (tijdelijk) weer thuis en bouwt met zijn
eigen bedrijf aan zijn toekomst.
Ik kijk er naar uit om samen met het bestuur leuke dingen te gaan organiseren voor u.

Nienke Laane
Mijn naam is Peter van der Niet, ik ben 59 jaar jong en geboren te Katwijk,
de laatste 30 jaar woon ik met veel plezier in Den Helder, ik ben gescheiden,
heb 3 zonen en 1 kleinzoon. Mijn hobby’s zijn muziek (vooral rock en blues),
het bezoeken van muziek concerten en sport (de laatste jaren meer passief
voor de Tv).
Tijdens de vorige reünie heeft het bestuur van de stichting NGID mij benaderd of ik interesse had in een bestuursfunctie, ik heb aangegeven dat ik dat
zeker wilde. Welke functie ik ga vervullen wordt tijdens de eerstvolgende
vergadering besproken.
Op 22 september 1975 ben ik opgekomen in MOK Hilversum, mijn bak was 239 en de baksmeester was de kwartiermeester Chris Stroop een ruwe bolster, en geweldig mens. Net zoals de
meeste van ons heb ik hier de eerste militaire vorming beleefd. De opleiding duurde ongeveer
9 weken, hierna werd het de Navigatie Informatie School (NAVGIS) op de dijk bij het Huistijdverdrijf. Ik werd in de klas Foxtrot geplaatst, de opleiding duurde dacht ik 16 weken. Tegelijktijdig
volgden we nautische lessen op de Schoof en lessen onderzeebootbestrijding op de OB school
op de nieuwe haven, later bekend geworden als de Zeearend als onderdeel van de Operationele
school. Na het succesvol doorlopen van deze opleiding mocht ik mij Matroos RAPP noemen.
Na de opleiding ging het echte werk gebeuren. Het werd Hr. Ms Amsterdam D819 Callsign PABH,
die dingen vergeet je als NGID’er niet, met 9 man uit mijn NAVGIS klas werd ik aan boord ge-3-

plaatst. De Amsterdam
lag voor vierde traps (tegenwoordig MJO) (Meer
Jarig Onderhoud) op de
Rijkswerf te Den Helder.
Op dit schip ben ik echt
gevormd en gekneed,
aan boord leerde ik het
vak vooral van de toen
KPLNGID’ers Co Wiskerke
en Frans van Vorselen.
Plotten, peilen, TPO/
GPO/OBPO heel veel heb
ik daar geleerd. In 1977
heb ik mijn eerste Westterm beleefd, en gelukkig niet de laatste.
Na drie jaar was het afgelopen met het varen, in 1979 ben ik in de korporaals opleiding geplaatst
(Klas VVO 6B). De marine was in die tijd aan het moderniseren, de jagers werden veelal verkocht
aan Peru en vervangen door de GW, S en later L fregatten, ook de van Speijk fregatten werden
gemoderniseerd. Door de grote diversiteit aan type schepen was de opleiding behoorlijk uitgebreid, je kreeg lessen plotten maar ook lessen DAISY het computersysteem van de nieuwe type
fregatten, het plotten en filteren van contacten was afgelopen, DAISY berekende de koers en
vaart van een radar contact. Na een jaar leren en ook veel klaverjassen, het volgen van de kaderopleiding op MKERFPRINS en de NBCD school was ik eindelijk korporaal. Geen korporaal NGID
maar ODOPS (Operationele Dienst Operaties) De NGID, OV en VUCO waren samengevoegd tot
één dienstvak. Dus een NGIDer kon opeens een specialisatie in de vuurleiding krijgen, dat overkwam mij ook. Niet lang na de korporaals opleiding ging ik de WM25 opleiding in, je snapt het al
ik stond niet te springen hiervoor. De WM25 was het vuurleiding systeem van de S en GW fregatten. In de Commando Centrale kon men, de vuurleidings-zoek en track radar bedienen en het
kanon en de lanceer inrichting aanwijzen en granaat en raket afvuren. Achteraf heb ik het werk
in de vuurleiding jarenlang met veel plezier gedaan.
Begin 1981 werd ik op de Philips van Almonde geplaatst
dit standaard Fregat werd bij Wilton Fyenoord in Schiedam
gebouwd en vervolgens eind van dat jaar in dienst gesteld.
Dit was een heel leuke en ook leerzame tijd, met al het
Commando Centrale personeel moesten we de nieuwe
systemen doorgronden en ons eigen maken. De eerste keer
dat ik zelfstandig schoot met het kanon was best spannend,
volgens mij had ik het zweet in mijn handen. Als korporaal
had je ook een eigen verblijf dit was eigenlijk een bruine
kroeg, waar ik menig uurtje heb doorgebracht. Na drie jaar
werd ik overgeplaatst, bureau personeel op de Operationele school werd mijn nieuwe werkplek
Als Od’er weet je dat de vaar/wal verhouding niet 50/50
is, van de volgende 15 jaar heb ik meer dan 10 jaar op de
volgende schepen doorgebracht( Kortenaer, van Kinsbergen, Callenburgh, Abraham Crijnssen, Poolster, en weer de
Philips van Almonde).
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Een leuk facet van de marine is, dat je door het klimmen in de rangen, en de daar aan gekoppelde nieuwe functie steeds weer een nieuwe uitdaging hebt om je in deze functie te bekwamen. Hierdoor heeft het werken bij de marine mij zelden verveelt. In mijn verdere carrière heb ik
varend ook de functies van Air Controller en assistent Commando Centrale Officier bekleed. Mijn
laatste deels varende functie was bij staf eskader(het vroegere smaldeel). Een hoogtepunt hierbij
was de uitreiking van het Vaandel van het eskader door Koningin Beatrix in April 2002. De vaandelwacht werd hierbij gevormd door personeel van Stafeskader en StafFregron. (foto vorige blz)
In 2003 was ik uitgevaren en heb ik tot mijn FLO in 2010 bij CAMS Force Vision op de Nieuwe
Haven gewerkt. (Center of Automation of Mission Critical Systems) CAMS heeft het huidige CMS
(Combat Management System) ontworpen, sinds begin 2000 wordt dit op de meeste grote schepen van de marine gebruikt.
Ruim 35 jaar heb ik bij de Marine gezeten, deze tijd is omgevlogen en ik kijk er met heel veel
plezier op terug, interessant en afwisselend werk, mooie havens bezocht, en leuke collega’s
ontmoet. Ik ga dan ook met veel plezier naar de verschillende reünies en veteranendagen die
jaarlijks plaatsvinden, om onder het genot van biertje en een bitterbal gezellig over “de goeie
ouwe tijd te praten”.

Peter van der Niet

Vernieuwde website
De website van de stichting NGID heeft een metamorfose ondergaan. Deze verandering was
noodzakelijk om mee te gaan met alle technologische ontwikkelingen en de manier waarop wij
als gebruiker van het internet bijna dagelijks bezig zijn. In het verleden maakten we hoofdzakelijk gebruik van het internet op een desktop of laptop. De grootte van het beeldscherm was vrij
standaard en alle websites voldeden aan deze standaard. Vandaag de dag maken we niet alleen
thuis gebruik van het internet, maar ook als we onderweg zijn.
Dit vereist enkele aanpassingen en flexibiliteit van een homepage. Om aan al deze verschillende
standaarden te voldoen is een techniek ontworpen die aan alle eisen van de gebruiker voldoet.
Dit noemen we responsive . De nieuwe website van de stichting is gemaakt in Wordpress en
voldoet aan alle eisen die van toepassing zijn voor onze dagelijkse behoefte.

Is er inhoudelijk veel veranderd aan de website? De opzet van de website is wel aangepast. Geen
lange verhalen, niet teveel foto’s op een pagina en het hoofdmenu is iets korter. Hier ga ik later
uitgebreider op in. Door het aanpassen van de structuur is hij beter leesbaar op een tablet of
mobiel.
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Hoe is de website opgebouwd en benaderbaar voor de leden?
Je komt direct op een mooie pagina met daarin enkele schepen van de Koninklijke Marine met
daarom aan de bovenkant een menu.

Wil je direct de laatste nieuwtjes weten, klik dan op “Klik hier voor de laatste berichten”. Je gaat
dan automatisch naar het blog (de berichten). Vanuit hier is het mogelijk om op een titel te drukken en dan ga je naar de volledige beschrijving. Het is altijd mogelijk om op een berichtje te
reageren. Op deze manier wordt het een interactieve website.
Het is ook mogelijk om direct naar beneden te scrollen om andere belangrijke informatie te zien
of te lezen. Natuurlijk is het ook mogelijk om via het menu op de juiste pagina’s te komen.

Is de website al af?
Dingen kosten soms tijd en daarom is de website nog niet volledig gevuld. De belangrijkste
informatie staat op de website. Ik zal in een blog de voortgang van de website en de nieuwtjes
vermelden.
Het wachtwoord om de ledenlijst op te vragen is hetzelfde gebleven. Heeft u leuke ideeën om
de website actiever of aantrekkelijker te maken, schroom niet. Stuur een e-mail aan info@ngid.nl
met uw verhaal. U mag ook leuke berichtjes sturen, zodat ik deze voor u op de website plaats.
Met vriendelijke groeten,

Gerrie Legué
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NGID-draaginsignes
Ledenprijs € 5,00
incl. verzendkosten

OD-draaginsignes
Ledenprijs € 5,00
incl. verzendkosten

Luxe sleutelhanger en pen
Set met logo NGID
Ledenprijs € 8,50
incl. verzendkosten

‘Van baroe tot oude stomp’
Hierin geeft Piet Plottegel d.m.v.
beschrijvingen zijn belevenissen
bij de KM en bij de Navigatie
Gevechts-Informatie Dienst in
het bijzonder weer.
Het boek telt 96 pagina’s en is
rijk voorzien van fotomateriaal.
Ledenprijs €10,00

Marineblauwe cap
met NGID logo
Ledenprijs € 8,50
incl. verzendkosten

Niet-leden betalen € 1,00 extra op
de genoemde ledenprijzen.
In de winkel op onze website vindt
u nog meer artikelen, waaronder
nog enkele boeken.
Voor betaalmethode zie bovengenoemde website

OP = OP

Foto: Jaime Karremann/Marineschepen.nl

-7-

Redactie

Hartelijk dank voor al uw bemoedigende reacties en
feedback n.a.v. de laatste nieuwsbrief.
De lay-out is weer iets verder aangepast om de leesbaarheid van de nieuwsbrief te vergroten. Uiteraard
is dit gebaseerd op onze eigen beleving, maar het
draait natuurlijk om de lezers!
De blauwgekleurde hyperlinks in de tekst zijn
‘geactiveerd’ en zouden moeten werken vanuit het
digitale document.
Het is voor ons nog steeds zoeken, maar al doende
leert men. Blijf vooral uw op en/of aanmerkingen
sturen, dit wordt zeer zeker op prijs gesteld.

We zijn op zoek naar (namen van) Chef’s der Equipage van de Nederlands-Belgische Operationele School. Onderstaand een overzicht van de ons bekende personen. Bent u het zelf geweest
of kent u iemand .... geef het aan ons door.
rang
OPPTLG
AOOOBD
OPPVLKNST
AOOOBD
OPPSNRT
AOONGID
AOOOBD
AOOODND
AOOOBD
OPPTLG
OPPSNRT
OPPTLG
AOONGID
AOOOBD
AOOOBD
AOOOBD

naam
H.J.P. Kruis
J. Gene
J.J.M. Dirks
C.P. Rog
J.F. Reijnders
H.L. van Mourik
J. van Leeuwen
P. van de Stek
H. Bakker
H.J. Vossen
R.P.W. Wester
N.F.R. de Vries
H.G.J. Vissers
A.J.M. Leenders
A.J.M. Leenders
R.L. Rooyackers

van

tot
10 - 12 - 1976
26 - 06 - 1978
26 - 06 - 1980
30 - 06 - 1980
13 - 11 - 1981
01 - 06 - 1983
29 - 06 - 1984
12 - 08 - 1985
13 - 11 - 1987
29 - 09 - 1989
29 - 06 - 1990
15 - 04 - 1993
03 - 12 - 1993
01 - 12 - 1995
01 - 09 - 1996
09 - 03 - 1998

26 - 06 - 1978
26 - 03 - 1980
30 - 06 - 1980
13 - 11 - 1981
01 - 06 - 1983
29 - 06 - 1984
12 - 08 - 1985
13 - 11 - 1987
29 - 09 - 1989
29 - 06 - 1990
15 - 04 - 1993
03 - 12 - 1993
01 - 12 - 1995
31 - 08 - 1996
09 - 03 - 1998

Zoals u kunt zien is deze lijst helaas verre van compleet. Als met uw medewerking en informatie
een compleet overzicht is gemaakt, is het de bedoeling dat deze lijst wordt overhandigd aan de
huidige Chef der Equipage van de NLBEOPS.
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Maar hoe zag de OPS er nu echt uit?
Op de vorige bladzijde staat in het klein een afbeelding van de OPS. Deze werd o.a. gebruikt op
bekendmakingen etc. Op zich een beetje ‘zwart-wit’ saai, dus heb ik geprobeerd het geheel een
kleurtje te geven.
Alleen . . . . . hoe zag die school er nu eigenlijk precies uit??

Zie hier het resultaat van een paar avonden stoeien, zoeken op internet naar (kleuren) foto’s en
natuurlijk graven in eigen herinneringen. Ik geef toe dat op sommige punten deze afbeelding de
historische waarheid een ‘beetje’ geweld aandoet (zoals de combi van radars in de toren en de
VBS), maar ik vond het gewoon leuk staan.
Bij deze het verzoek om storende fouten te melden, waarna we zullen proberen e.e.a. aan te passen. Hierdoor hebben we in ieder geval een mooi gekleurde herinnering aan de school!

De redactie

Weet u nog verhalen?
Wat zijn het toch een prachtige verhalen welke
op de reünies worden verteld en om uw geheugen wat op te frissen plaatst de redactie artikelen die u hopelijk het ‘o, ja’ gevoel geven.
Wij vernemen graag leuke anekdotes, links,
websites of ‘sterke’ verhalen.
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Waar kunnen we wat vinden?
In deze rubriek laten wij zien waar welke mooie informatie kan
worden gevonden.
Wel een waarschuwing: eenmaal aangeklikt blijft u langdurig op
die sites, fora etc, omdat er heel veel interessante en herkenbare
informatie in staat.

Websites
Graag brengen wij u de site www.debakstafel.nl onder de aandacht.
Ook de moeite waard is magazines.defensie.nl/defensiekrant/2017/15/marineescort
Veel van onze leden zijn veteraan. Het veteraneninstituut houdt deze doelgroep van allerlei
activiteiten goed op de hoogte met relevante informatie. In voorkomend geval kunnen hier ook
treinkaarten worden aangevraagd voor speciale (veteranen) evenementen. Op www.veteraneninstituut.nl komt u meer te weten over dit instituut.

Sociale media
Waar je vroeger dagen en soms weken op moest wachten is nu binnen een muisklik aanwezig.
Geen blauw schrijf papier en zoekgeraakt postzegels meer maar een telefoon is alles wat er nu
nodig is.
Twitter is een voorbeeld van een medium waarin je onwaarschijnlijk snel nieuws kan
vergaren van personen of instellingen welke je voorkeur hebben.
Omdat de Stichting NGID marine gerelateerd is zal ik mij houden tot Defensie.
@StichtingNGID is uw eigen stichting en is sinds begin april actief op Twitter. Gedurende SAIL 2017 is uw stichting erg actief geweest en zijn mooie en spectaculaire
filmpjes geplaatst. De Stichting wordt nu ook vanuit het buitenland gevolgd. Klik
eens op de link.
@Defensie is het officiële nieuwsaccount van het ministerie en wordt er elke week
o.a. het weekoverzicht gegeven van allerlei Defensieoperaties.
@GeneraalVerkerk is nog de Commandant Zeestrijdkrachten en Admiraal Benelux
en hij geeft vaak duidelijke tekst en uitleg omtrent zijn werkzaamheden.
@marineschepen geeft nationaal en internationaal marinenieuws en -achtergronden.
@andrevanderkamp is Commandant Zr. Ms. Zeeland die momenteel in de West is.
Hij laat zien wat er allemaal gebeurt tijdens zijn deployment.
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Ingezonden
Post Actieve Marinevereniging (PAM)
Met gepaste trots wil ik u laten kennismaken met de Post Actieve Marinevereniging. (PAM)
De P.A.M. is dé vereniging voor iedereen die bij de Koninklijke Marine
heeft gediend of nog actief werkzaam is. Iedereen, van derde klas tot
admiraal, is welkom.
De P.A.M. kent geen afdelingen die ieder met hun eigen bestuur de kosten onnodig opvoeren. De contributie wordt daarom zo laag mogelijk
gehouden. Slechts €12 per jaar.
Communicatie met de leden zal gebeuren via de elektronische snelweg, door middel van de
mooie en duidelijke website die door Arie Krijgsman (de eigenaar van o.a. de mooie websites De
Bakstafel en Onze Vloot) is gemaakt. Arie is mede oprichter van de P.A.M. en zal als webmaster
deel uitmaken van het bestuur. De correspondentie zal doorgaans via de secretaris verlopen.
Geen enkele vereniging kan bestaan zonder een secretaris, de secretaris is feitelijk de kern van
ieder bestuur. Het is dan ook een hele geruststelling dat wij als secretaris Piet Brinkman hebben kunnen inlijven. Piet is al jarenlang mede bestuurslid en mede organisator van de stichting
reünisten van oud gedienden op voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en oud opvarenden van
Hr.Ms. de Zevenprovinciën (C802).
Naast het streven om één maal per jaar een marine gerelateerde reünie te organiseren, zullen er
bij het toenemen van het aantal leden ook tussentijdse regio gerichte bijeenkomsten georganiseerd gaan worden, alles in overleg met de leden en voor de leden. Immers, het bestuur van de
P.A.M. is er voor zijn leden. De leden zijn er zeker niet om het bestuur in stand te houden.
Wie de P.A.M. nu nog nodig heeft, dat bent U !
Bezoek de website van de vereniging www.postactievemarinevereniging.nl en wordt direct lid!
Daar kunt u op de button van het formulier inschrijven klikken en lid worden door het formulier
in te vullen en te verzenden.
Er is een aantal vrienden van wie ons het mailadres niet bekend is. Maakt u hen eventueel attent
op onze vereniging en website??
Geen inschrijfgeld, want waarvoor zou dat in hemelsnaam nodig zijn??
De contributie is om rond te komen als vereniging en niet om een vermogen op te bouwen wat
weer zou verdampen.

Arie Krijgsman
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Het is de intentie van de redactie om bij iedere nieuwsbrief een krantenartikel van het Noordhollands Dagblad in te voegen die betrekking heeft op schepen en inrichtingen, bemanningen en
anekdotes, reizen en verhalen, etc. etc. Heeft u iets herkenbaars, dan hoort de redactie dit graag!
Krantenknipsels met dank aan Arie Booy (a.booy@hollandmediacombinatie.nl)
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Agenda
reünies vieringen activiteiten
In het weekend van 9 en 10 september is het open
monumentedag in heel Nederland en zijn er veel
musea gratsis te bezoeken. Er zijn dit keer ook veel
bunkers, forten, kazematten en vestingwerken te
zien. www.openmonumentendag.nl
15 september - viering 100 jaar MLD. Op hun site staat meer gedetailleerde informatie. http://
traditiekamermld.nl/100-jaar-mld
tot 23 september kunt u in het verzetsmuseum in Gouda een interessante tentoonstelling zien
met als thema Landen & Leiders in WO 2. http://www.verzetsmuseum-zh.nl
24 september - De Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders Op genoemde data vinden er
motorritten plaats speciaal voor veteranen.
In het weekend van 29 september t/m 1 oktober vindt de Nationale Taptoe plaats, meer informatie op: https://www.defensiedagen.nl/nationale-taptoe. Voor (oud) militairen is een speciale
regeling.
Op 17 oktober - reunie voor alle veteranen en postactieve oud-opvarenden van alle schepen
van de KM; locatie: MK Amsterdam – Info en aanmelding voor 8 oktober via amtserdamrzn@
gmail.com
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Website beheerder:		Gerrie Legué			info@ngid.nl
Lay-out nieuwsbrief		
Henk Munnik

Colofon:

De nieuwsbrief NGID verschijnt vier keer per jaar en wordt per email verspreid.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden artikelen.

Lid van verdienste:
Willem Pijnenburg
Jaap Veldhuis

Tot een volgende keer!
Rens Beglinger
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