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Herdenkingstocht Smaragd
De jaarlijkse boottocht met de Smaragd zal dit jaar d.v.
plaatsvinden op dinsdag 27 augustus. Er is gekozen voor
een andere vaarroute en er zal passende muziek ten gehore
worden gebracht. M.u.v. een kleine prijsverhoging is verder alles hezelfde gebleven.
10.30 uur Embarkeren te Rotterdam, Willemskade hoek
Veerhaven, t.o. het Wereldmuseum
Ontvangst aan boord met koffie/thee en cake
11.15

Uiterlijke tijd afvaart; rondvaart door het
Rotterdamse havengebied

11.45
12.30
16.00
16.30

De bar gaat open
Aanvang lunchbuffet (o.a. soep)
Aankomst Willemskade, debarkeren
Laatste gasten hebben het schip verlaten

De kosten voor deze vaartocht bedragen 37,50 Euro per persoon.
Dit is inclusief (alcoholische) consumpties die in redelijke mate geserveerd worden.
Buitenlands gedistilleerd dient u zelf met de bediening ter plaatse af te rekenen.
Nu veel veteranen ons ontvallen zijn wil het bestuur om uw vrijmoedigheid vragen om begeleiders,
familie of vrienden (met een maritieme interesse) uit te nodigen om deel te nemen.
U kunt zich opgeven bij onze voorzitter, mevrouw Marja Tromp. Haar contactgegevens staan bovenaan
deze nieuwsbrief. Hierbij geldt dat uw opgave pas definitief is als uw betaling binnen is bij de penningmeester. Het daartoe benodigde banknummer is NL96 INGB 0005 3629 74. Wilt u bij uw storting
‘Smaragd 2019’ en het aantal personen vermelden?
De mensen van de Smaragd zijn in staat rekening te houden met mogelijke wensen rondom een dieet.
U kunt uw wensen kenbaar maken bij mevrouw Tromp.
Uiterlijk 12 augustus moeten de betalingen binnen zijn. In uitzonderlijke gevallen zal het bestuur enige
welwillendheid betrachten.
Er is beperkte parkeergelegenheid in de buurt van de opstapplaats. De kosten bedragen 4 Euro per uur.
Op loopafstand bevindt zich de ruime Erasmus parkeergarage, ingang Zalmhaven. Gesitueerd onder de
oprit van de Erasmusbrug. Kosten: 50 Eurocent per 15 minuten.
Tijdens de vaartocht zal de voorzitter een korte toespraak houden over het door de stichting gevoerde
beleid. Het muzikantentrio genaamd “Tres Hombres” zal liederen ten gehore brengen die passen bij het
karakter van het samenzijn. Eerder werd abusievelijk gemeld dat het om een shantykoor zou gaan.

Batig saldo
Hoewel veel lezers van onze Nieuwsbrief zich qua donaties niet onbetuigd hebben gelaten kijkt de
penningmeester nog altijd met enige zorg naar de begroting. Mocht de nagedachtenis aan de koopvaardijveteranen u aan het hart gaan, schroom dan niet en verblijd de stichting met een gift. De daartoe
benodigde gegevens treft u aan in het briefhoofd.
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Margrietspeldjes
Een traditie die enigszins in de vergetelheid dreigt te raken is het dragen van een Margrietspeldje. Elke koopvaarder weet immers dat H.K.H. prinses Margriet decennia lang de
beschermvrouwe van de vloot is geweest en dat de vrouwen die hun varende echtgenoot
jarenlang of voor altijd moe(s)ten missen “Margrieten” worden genoemd. Een ieder die de herinnering
aan het leed van de bemanningsleden van de schepen die tijdens de oorlog voeren levend wil houden en
daarbij ook hun families niet wil vergeten, kan dit op eenvoudige wijze doen door zo’n speldje te dragen.
Ze worden voor 10 Euro (zonder anker) en 12,50 Euro (met anker) verkocht door de penningmeester. Dat
is iets boven de kostprijs. De opbrengst komt ten goede aan onze geliefde stichting.

Bezoek Ministerie van Defensie
In het voorjaar is het voltallige bestuur te gast geweest bij mevrouw W. Bons van het Ministerie van Defensie. Niet alleen kregen wij een kijkje in de indrukwekkende archieven die daar zorgvuldig beheerd worden, ook is er gesproken over de wenselijkheid van het postuum decoreren van de koopvaardijveteranen.
Bijzonder is dat Mevrouw Bons de herdenkingen onder de aandacht wil brengen bij de haar raadplegende
familieleden/nabestaanden van het koopvaardijpersoneel dat in WO II onder de Vaarplichtwet voer.

S.S. Amazone
Mevrouw Ans Flinck-Ringeling wil graag in contact komen met nabestaanden of bekenden van de bemanning van het stoomschip Amazone van de N.V. Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Amsterdam. Dit schip is op 6 mei 1942 getorpedeerd toen het op
weg was naar New York. Mevrouw Flinck is de kleindochter van de laatste gezagvoerder van de Amazone, dhr.
J.P. Giltay. Mocht u haar kunnen helpen, neemt u dan contact op met onze secretaris?
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Voorzitter en secretaris : Mevr. M.J. Tromp-Romijn, Meeuwensingel 114,
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Onze Nieuwsbrief verschijnt 3 maal per jaar en wordt verzonden aan alle ons bekende veteranenadressen en
belangstellenden. Daaronder ook degenen die ons in het verleden hebben gesteund. wij stellen het op prijs u van
onze activiteiten op de hoogt te houden.Als stichting kennen wij geen leden en daarom ook geen contributie. Wij zijn
erkentelijk voor de vrijwillige bijdragen die wij mochten ontvangen. Wij streven ernaar onze activiteiten voor de
veteranen voort te zetten en zullen blijven voldoen aan onze statutaire verplichting om tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen koopvaardij opvarenden te herdenken. Indien u de ontvangst van onze Nieuwsbrief niet meer
op prijs stelt verzoeken wij ons secretariaat hiervan te verwittigen.

