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DE VOORZITTER

Rond kijkend in .onze familie\, vrienden- of relatiekring is het opvallend hoevelen er in de 1ooplvan het voorbije jaar van ans zijn heengegaan. Oat gaa;t oak op en miSschien nog wel in sterkere mate voor ans
genootschap van IEngelandvaar~rs. En voor onze club is dat dubbel erg,
want uiteindeli~ 1 k komen er ~ooit meer bij, maar gaan er a1tijd af. Wij

zijn een uitstervend geslacht.

Oaarom beschouw1 lik het als een zegen wanneer wij in onze eigen familie-

of vriendenkring feesten als}Kerstmis en een jaarwisseling mogen bele-

ven.
I[
ii
Wanneer U deze editie ontvangt, zal het Kerstfeest waarschijnlijk al
wel achter de rug zijn. Desa~niettemin spreek ik de hoop uit dat dit
feest van vrecte[ {waarvoor wij ons allen toch zo hebben ingezet) tot in
lengte van jaren door ons kan worden gevierd, vanzelfsprekend met allen
die U lief en dilerbaar zijn!\_
Ik wens U all en\ een prettigeJjaarwisseling toe en spreek de hoop uit,
dat vele herhalingen nog zullen volgen. Ik verheel mij niet te weten
dat menigeen van ans voor dejtoekomst bange voorgevoelens heeft en die
heb ik ook, maar laten wij nooit opgeven te hopen dat eenmaal de vrede
nooit meer zal worden verst6ord.
Ik wens U allen van ganser harte het allerbeste toe.
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De Voorzitter
Menno Kamminga.
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BESTUURST.~FEL

Het is voor het bestuur immer verheugend te constateren, dat velen met
het wel en wee van onze Stichting medeleven.
Zo bereikte ons van verschillende zijden de opmerking, dat het eigenlijk overbodig is en kostenverhogend werkt om de "Schakel" te verzenden
aan beide echtelieden individueel als zij beiden in het adressenbestand
als Engelandvaarder voorkomen.
De Penningmeester zijn zulke opmerkingen uit het hart gegrepen.
Het bestuur besloot dan oak met ingang van deze editie voortaan maar een
exemplaar van de "Schakel" naar echtparen, beiden Engelandvaarders zijnde, toe te zenden. Dit scheelt inderdaad belangrijk in de kosten.
Het bestuur hoopt dat daarvoor algemeen begrip kan warden opgebracht.
Zij, die desondanks, t6ch twee exemplaren willen blijven ontvangen, gelieven zulks de Penningmeester/verzender kenbaar te maken, en_ bij de
betaling van hun jaarlijkse bijdragen daarmede rekening te houden.
~r§t§9r~~fEl~~~~-h2§~§~

Het is ons opgevallen, dat op de panelen met namen op de Erebegraafplaats
Loenen een hoeveelheid namen ontbreekt. Wij zijn bezig die namen te verzamelen en t.z.t. voor aanvulling zorg te dragen.
Indien er Engelandvaarders zijn, die ans bij het verzamelen van de ontbrekende namen van dienst kunnen zijn, verzoeken wij die zich te willen
wenden tot : E. Doerrleben
Floris Grijpstraat 5
2596 XO DEN HAAG
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VAN DE PENN!NGMEESTER

E~W

Dit is dan weer het laatste 1980-nummer van de 11 Schakel 11 • Een schokel
tussen alle Engelandvaarders in binnen- en buitenland. Naast reunies en
regionale bijeenkomsten het enige nog overblijvende communicatiemiddel.
Als alles looptzoals we ons <lat voorstellen, en de techniek ons niet in
de steek laat, maken we voor de adressering van deze zending gebruik van
de accept-girokaart in vensterenveloppen geplakt op de grate enveloppe.
De acceptgiro-kaart kan zowel voor het overboeken van geld vanaf Uw girorekeni ng worden gebrui kt (GIRONUMMER INVULLEN S. V. P.), al sAJok voor het
overmaken vanaf Uw bankrekening (BANKREKENING NUMMER INVULLEN). In het
laatste geval de kaart naar Uw bank zenden.
De acceptgiro-kaart te gebruiken voor Uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage
(adviesbedrag f 35,--). Verder kunt U op de kaart een eventuele foutieve
adressering corrigeren.
Maar oak kan de kaart gebruikt warden voor de bestelling van onze "artikel en", de verkoop waarvan eveneens door een kl ei ne opsl ag, onze mi ddel en
ten goede komt.
Aan de achterzijde van de kaart kunt U aangeven waarvoor de overgemaakte
bedragen zijn bestemd.
Vermeld dient hierbij te warden dat de insignes he1aas totaal zijn uitver-
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kocht, en dat het bestuur voorlopig ni et van plan is, voor een nieuwe bestelling van minimaal 50 stuks, zoveeel geld te investeren.
Ook de choker is op een tiental stuks na, uitverkocht. Gezien de geringe
vraag hiernaar is besloten ook deze voorl opi g niet bij te laten maken.
Wel bes t aat de mogeli j kheid en bij voldoende belangstelli ng te doen voor
het tijdens onze september- reunie geintroduceerde Engelandvaarders- wapenschildje. Bestellingen daarvoor te vermel den op de blanco regel van de
acceptgiro-kaart.
Voor de goede orde volgen hieronder de prijzen van onze "artikelen"
DAS
CHOKER
WAPENSCHILDJE
WI LHELMINATEGEL
CORRESPONDENTIEKAARTEN met bijbehorende enveloppen
(in de aanbieding) per 100 s tuks

f
f
f
f

verz.
16,50 incl.
U
17,50 II
22,00
30,00

f 30,00

Naar landen overzee zoals U.S.A., Canada, Zuid-Afrika, Israel, Australie
en Nieuw-Zeeland moet nog eens extra f 4,-- in rekening gebracht warden
voor verzending van schildje, correspondentiekaarten of tegel en f 2,-voor das en choker.
En na lezing door U van deze droge Penningmeesterskost mag ik wel zeggen
"bedankt voor Uw aandacht".
De Penningmeester.
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Van regio Zuid ontvingen wij de onderstaande mededeling:
De uitnodiging via dit blad voor de bijeenkomst op 7 november jl. heeft
goed gewerkt. Misschi en weet U nog hoeveel sl echter dan normaal de weers omstandigheden op die dag waren. Niettemin mochten de organi satoren bij
de barrel en aan de maaltijd 37 personen welkom heten. Om U een idee t e
geven van de sfeer : er werd "getafeld" van half acht tot bijna half el f.
De reacti e van de deelnemers en hun toezeggingen rechtvaardigen de verwachting voor eenzelfde of nog grat er aantal t ij dens de eerstvolgende
bi jeenkomst.
Legt U deze nu meteen even vast in Uw age nda op vrijdag 10 april 1981 .
Plaats, tijd en verdere de tai ls zij n ge l ijk aan die, wel ke reeds uitvoeri g zijn aangegeven in de "Schakel" no. 6 van j uni 1980. Bewaar di t
nummer goed. Uw opgave van dee l neming 1 week voor b.g. da t um verwacht
aan
A. Lazeroms
Paukenstraat 63
!')
5402 HJ UDEN
/ ,\
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IN MEMORIAM
Door een betreurenswaardige CORlllunicatiestoorni s is door ons verzuimd te
vermelden dat in de maand maart van het jaar 1979 van ons is heengegaan
onze mede-Engelandvaarder
B. Boers , wonende te Cannes.
Aan de familie en vrienden van B. Boers bieden wij hiervoor onze oprechte
verontschuldigingen aan.
l
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Vanuit Seattl e in de U.S.A. ontvingen wij bericht dat onze mede-Engelandvaarder HANS J. VAN DAM op 30 september plotseling i s overleden.
In de "Dutch Mill", een maandblad dat t.b.v. de Nederlandse kolonie in
Seattle wo rdt uitgegeven ~ troffen wij onderstaand artikel aan :
"On September 30th, while vacationing in Holland, Hans van Dam died in
his sleep at the age of 64. Cremation took place on October 2nd in Wes terveld, Holland.
Hans does not need a eulogy; he would not have wanted one. He does not
need it because, i f not all, most of us knew him. He befriended many
and he hel ped even more. And t here were his communications and writings
in the Mill. Though his sudden departure left his fami l iy and his friends
stunned and bewi l dered, there is also a feeling of thankfulness; thankfulnes s because we were fortunate to have known hi m. There is no need
to sum up his qualiti es, they are well known. Nei t her is there any need
to pretend that he was a saint. He was a good man. He wi ll be remembered
by many for hi s compass ion , hi s humor, his friendsh ip , hos honesty and
his high principles. It is a consolation to know t hat many of his qualities are alive in hi s children .
The feeling of a great l oss compells many of us "to do something". After
consultati on with the family, the board of the H.A.C. decided to propose
at the nex t membership meeting the estab lishment of a Hans van Dam Fund,
wh ich may serve to financia lly aid members who loose a breadwinnin g
spous~through death. '

WILHELMINA IN LONDON
In een vorige editie hebben wij U reeds at tent gemaakt op de tentoonstelling "Wil helmina in London" , di e tot het einde van de maand december in
het Ri j ksmuseum te Amsterdam wordt gehouden.
Uw redacti e heeft een dagje tij d kunnen maken en i s daar zelf eens polshoogte gaan nemen. En het is inderdaad de moeite waard zelf eens te gaan
kij ken.
De tentoonstelling is rubrieksgewi js onderverdeeld in een aantal hoofdzaken . Voordat men in het eigenlijke zaaltje komt , wordt de aa ndacht get rokken door een uitgebreide bibl iotheek over alles en nag wat met betrekki ng tot de oorlog. Even verdenop_een mooie expositie over de ve rzetsman Eduard Veterman (zi ch noemende Necker, die tot ver in de oorlog in
staat was persoonsbewijzen op uitstekende wijze te vervalsen, ondanks
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het feit, dat een van de tobambtenaren ervoor gezorgd had dat dit eigenlijk niet mogelijk had kunnen zijn).
In de zaal is alles, zoals gezegd, op ordelijke wijze onderverdeeld en
door schotten van elkaar gescheiden. Er zijn erg interessante onderdelen
bij, zoals 11 verhouding Koningin/kabinet" en vele andere. Het onderdeel
Engelandvaarders is het eerste item in de zaal en het is opvallend bij
de volgende afdelingen steeds weer Engelandvaarders op foto's of in publicaties warden genoemd. Hieruit blijkt wel de bijzondere plaats die
E_rigelandvaarders in het hart van Wilhelmina en bij het Koninklijk Huis
steeds i nnamen.
verder rondkijkend ontdekten we hierop aansluitend een grate tentoonstel1ing van sch i 1deri j en, afbee 1di ngen en voorwerpen, die min of meer betrekki ng hadden op de aloude verhouding Oranje/Nederlands Indie. Zo was
er een meer dan levensgroot schilderij van Wilhelmina, dat ergens in Indie
.moet hebben gehangen en dat tijdens of voor de overgang, met scherpe voorwerpen is toegetakeld en dat in ongerestaureerde toestand is opgehangen.
Een opvallend item is een wandgroot schilderij van de Prins van Oranje
(de latere Koning Willem I) in het krijgsgebeuren van Waterloo. Al met
al een tentoonstelling, die wij U van harte kunnen aanbevelen.
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Wij ontvingen van de Heer H.F. Claushuis te Bussum een schrijven waarin
een aantrekkelijke gedachte wordt uiteengezet. Wij willen, zonder ans te
verbinden aan mogelijke uitwerkingen, toch niet nalaten deze gedachten
aan U voor te leggen en laten daarom deze brief onderstaand in extenso
vol gen.
11
Met interesse volgen wij de door U geleide periodieke 11 Schakel 11 • Ik wil
U hierbij een gedachte toesturen, aansluitend op het schrijven in de september uitgave van de Heer Hans de Jongh betreffende = Huize Mazard =
met de werkschuren ernaast in Le Soler, 6 km. westelijk van Perpignan.
Het was een doorgangs-huis, alvorens de reispapieren voor de BarcelonaCuracao boot of trein naar Lissabon te ontvangen van de Heer Kolkman.
En als het niet lukte (wij konden niet allemaal zwaar ziek verklaard warden) dan maar 11 de Pyreneen te nemen", zoals dat toen heette. De "Cagigou 11
(2785 m.) riep ons :
Stelt U de vraag eens aan alle leden, die er kart of lang geweest zijn,
in Uw december-uitgave.
Of het niet een goed idee is om het oude gebouw no.g in redelijk goede
staat, over te nemen van Mevrouw Mazard en om te vormen tot een soort
jeugdherberg voor al onze jeugd en hun vrienden, om van daaruit de streek
te bezoeken en te 1eren kennen. En voor de studenten in de octobermaand
7/10 dagen met de Vendange mee te helpen. Dat is een geweldige ervaring.
Een paar punten waaraan verder gedacht wordt.
Met een gepensioneerd echtpaar, die er dan in woont, kan er ook een pen-
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si 01 gecreeerd warden.
Ee1 basis onderkomen voor al1e sportactiviteiten tegen clubs in PerpignJ.n. Het CRM kan hiervoor oak benaderd warden.
in de wintermaanden is er vandaar uit een mooi ski gebied te bereiken,
met vee1 1iften, etc. vlakbij. Font Romeu, Bourg Madame, Mont Louis.
Anderen in de groep hebben misschien nag betere ideeen.
De verbondenheid met Le Soler moeten wij voor de komende 60 jaar verstevigen en aanhouden. Als een oud bastion in Zuid-Frankrijk v1ak voor de
Pyreneen.
Verschillende leden zullen hier op antwoorden, en hieruit kan dan een verdere discussie, intern in de groep, voortgezet warden.
Bij voorbaat mijn dank voor Uw moeite. Verblijft met vriendelijke groet.
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Van KLTZ (bd) F.J. van Beveren, die voorzitter is van de Nederlandse Vereniging van Aero-Philatelisten 11 De Vliegende Hollander 11 ontvingen v1ij een
schrijven, waarvan wij U gciarne kennis willen laten nemen. Indien U aan
de i nhoud ·gevo 1g wilt geven, kunt U zi ch wenden tot :
F.J. van Beveren
P. Theewenlaan 14
5591 EJ Heeze
In het Maandblad Philatelie (oplage 70.000) werd een reeks van mijn artikelen geplaats metals onderwerp "De Koninklijke Marine in woelig vaarwater11, handelende over de 2e wereldoorlog (censuren) vanaf de meidagen
1940 via het 11 0ranjehotel" te Scheveningen tot VJ-Day. Aansluitend werden
de politionale acties in het voormalig Neder1ands Indie, Korea en het
Nieuw-Guinea conflict (filatelistisch) beschreven, daarbij voor zover mogelijk gedocumenteerd met afbeeldingen van poststukken (enveloppen met militaire stempels, etc.). Er zitten nag vele 11 gaten 11 in dit historisch verslag, reden waarom ik de medewerking verzoek van die Engelandvaarders, die
mogelijk nag interessante censuur en/of militaire poststukken bezitten.
Zij kunnen dit doen door contact met mij op te nemen en door het beschikbaar stellen van fotocopieen van bovenbedoeld materiaal. Kosten zullen vanzelfsprekend door mij warden vergoed.
Dok deze zijde van voorlichting heeft m.i. een niet onaanzienlijk effect
op het stimuleren van ans nationaal bewustzijn".
11
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WIJ STELLEN U VOOR
F.Th. DIJCKMEESTER
Geboren te Haarlem in 1917
~~r9§~~~~!~r_Y~D-~e~l922rD
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Van geboorte eigenlijk geen Zeeuw, maar als je zo met een kop koffie tegenover hem zit en hij met die lichtblauwe ogen dwars door je heen kijkt,
dan heb je spijt je fototoestel thuis te hebben gelaten.
;
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Wij wensen U
voor het nieuwe

Jaar een goede
Gezondheid, Geluk, en Voorspoed.
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Want dan is deze 63-jarige, goed in het pak passende grijze 11 heer" voor
ans het typische voorbeeld van een de.gelijke humane Zeeuwse regent, die
hoewel sprekend met een accent (Ape1doorns ?) toch typisch Zeeuws oogt.
Een man die met kennis van zaken praat over zijn vak 11 burgemeester 11 want

zijn vader was burgemeester en zijn grootvader Commissaris der Koningin
in Zeeland.
Vandaar dan oak <lat hij de 'mening is toegedaan (en met recht) dat regenten
warden geboren en niet gemaakt.
En het zou een geruststellende gedachte zijn, wanneer alle regenten in dit
land uit hetzelfde hout zouden zijn gesneden. Wat zouden we dan van een
hoop narigheid zijn verlost.
Studeerde rechten in Utrecht en werd reserve-officier der huzaren.
Begen vrijwel meteen na de capitulatie met verzetswerk en wist dit tot
1943 vol te houden, waarna hij i.v.m. zijn functie bij de 0.D. en de daardoor opgedane kennis van zaken in dat jaar naar Engeland werd gestuurd.
Vi9 Frankrijk - Spanje en Gilbraltar werd Engeland bereikt. Aldaar opgeleid als Officier B.I. en in de nacht van 0-Day Jedropped boven de Betuwe,
waarna hij vrij gemakkelijk contact heeft kunnen opnemen met de Staf van
de 0.0., waarvoor hij als verbindingsman met Londen (gevestigd in Amsterdam) nuttig werk he~ft kunnen doen.
Verder moet je dan niet vragen, want dan komt er toch geen antwoord meer.
Na de bevrijding een tijdje gewerkt als B.I.-officier bij het Gezantschap
te Stockholm en toen dit was afgewerkt, een functie vervuld bij het Kabinet der Koningin.
In 1956 kwam iemand bij dit bureau op de gedachte, dat de vrijkomende
post van Burgemeester van Zierikzee, best wat voor Dijckmeester zou zijn.
En hoewel hij aanvankelijk bezwaren had, is hij er toch maar aan begonnen.
Het zal je dan oak als man met Zeeuws bloed in de aderen maar aangeboden
warden om in dit prachtige stadje en nag mooier gebied (Schouwen) als
eerste burger te kunnen gaan werken.
In 1965 volgde zijn aanstelling tot Burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Een gemeente, waar nogal wat te regelen viel, omdat het snel
groeiende Schiphol binnen zijn gemeentegrenzen een zorgenkind was.
Hij kijkt dan ook met genoegen terug op deze tijd, omdat alles weliswaar
niet van een leien dakje ging, maar uiteindelijk toch veel kon warden bereikt.
En nu is hij dan al weer acht jaar Burgemeester van Apeldoorn. 1 april 1981
houdt hij er gegarandeerd mee op.
De kinderen staan allemaal op eigen benen. Ze hebben het zonder uitzondering
allemaal goed gedaan en hoewel ze Vaders voetsporen niet hebben gevolgd,
ziet hij bij sommigen toch weer die typische familie-eigenschappen naar
boven komen. Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar toch klinkt
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de hoop op een vervo1g van de farnitie-traditie duidelijk door.
We hopen met hem mee, omdat wij regenten (en h ermee bedoelen wij niet de
veelal verkeerde interpretatie van dit woord) n ons lieve vader1and brooden broodnodig hebben.
Natuurlijk hebben wij onder het genot van een aperitiefje en een stukje
eten nag uitgebreid gepraat over het reilen en zeilen in ans landje en zijn
we met een dankbaar gemoed huiswaarts gekeerd, omdat we opnieuw hebben geleerd en ervaren, dat er oak nag anders wordt gedacht dan wat wij dagelijks
om ans heen voorgeschoteld krijgen.
En wij herinneren de oude geschiedenis van Lot, <liens vrouw en de ondergang van Sodom en Ghomorrah, waarin Lot met zijn God probeert te onderhandelen over de redding van zijn steden die vanwege hun slechtheid tot verwoesting gedoemd waren. En Lot ziet dan in, dat er geen rechtvaardigen genoeg zijn om de vernietiging te voorkomen.
Gelukkig zijn er nog rechtvaardigen in Nederland.
Wij wensen Engelandvaarder Dijckmeester nog een 1ang, gelukkig en gezond
leven toe.

Op wie is de wet in beginsel van toepassing ?
In de eerste plaats op de verzetsmilitair :
Dit is degene, die op 10 mei 1940 als militair onder de wapenen was
en die tijdens de vijandelijke bezetting van Nederland door
daad en houding of als behorende tot een verzetsorganisatie heeft deelgenomen aan het binnenlands ver-

zet

en die v60r 1 januari 1947 wederom ender de wapenen is
gekomen
In de tweede plaats op de ondergedoken militair :
Dit is degene, die op 10 mei 1940 als militair onder de wapenen was
en die om zich te onttrekken aan feitelijke krijgsgevangenschap is ondergedoken en als gevolg daarvan in gevangenschap is geraakt (onder gevangenschap is niet te
vers taan kri j gsgevangenschap)
en die v66r 1 januari 1947 wederom onder de wapenen is
gekomen. ·
Als verzetsmilitair onderscheidenlijk ondergedoken militair in het
algemeen eveneens aangemerkt de militair, die v66r 1 januari 1947 is
overleden tengevolge van of in verband met zijn deelname aan het verzet
of tengevolge van de ontberingen gedurende de oorlog ondervonden,
doch die overigens voldoet aan de omschrijving van verzetsmilitair onderscheidenlijk ondergedoken militair.

SOCIALE DIENST

Het is van uitermate gr_oot belang het bovenstaande goed te lezen. Voldoet U namelijk niet aan de gestelde criteria, dan komt U niet in ac_nmerking voor toepassing van de wet.

~

Van de Voorzitter van bovengenoemde dienst ontvingen wij het verzoek in
deze en eventueel volgende periodieken mededeling te doen over de inhoud van een brochure betreffende de Wet Verzetsmilitairen. Hij motiveert
dit verzoek als volgt :
"Die Engelandvaarders onder ans, die menen dat zij vallen onder de wet

VERZETSMILITAIREN, doen er mijns inziens goed aan de brochure van de Minister van Defensie te lezen. Het kan zijn dat er daardoor voor diverse
Engelandvaarders de kans wordt geboden om uit dezen hoofde alsnog voor
een pensioen {of een aanvullend pensioen) in aanmerking te komen.
Het verdient aanbeveling zich voor verdere inlichtingen te wenden tot
het Bureau Wet Verbetering Rechtspositie Verzetsmilitairen van
het Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 32
Den Haag
Tel. 070 - 72.19.00

~~;===================================~
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RECTIFICATIE
Tot onze grate spijt z1Jn in het nummer van maart 1980, in het artikel
over Trix Terwindt een paar onjuistheden geslopen.
Trix Terwindt is, buiten de Nederlanders om, tijdens de tweede wereldoorlog, in dienst geweest van de Engelsen en we1 bij MI 9 onder leiding
van wijlen Airey Neave.
Slechts voor haar dropping boven Nederland is gebruik gemaakt van de SOE.
Haar opdracht was het opzetten van een nieuwe ontsnappingsroute voor

geallieerde vliegers.

De bedoelde -onjuistheden zijn door ans overgenomen uit de brochure van

het Comite Monument Slachtoffers Englandspiel. Wij willen hiervoor aan
Trix gaarne onze -verontschuldigingen aanbieden.
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Adressenbestand Stichting Genootsch2p Engelandvaarders.
P.anvulling No. 3 per l december 198Q..,toe te voegen aan no.6 - Juni'80
Nieuw toegetreden:

Willemsen, A.D.J., Javastraat 15, 6822 DJ Arnhem.
Aanvullinqen en wijziqingen:
wij zig en

Broek, J.A.ten, Les Terrasses 8, 1093 La Conversion,
Zwitserland.
Ganderheyden, B.W~, Heutinkhoeksweg l,7535DP Enschede
wijzigen
wijzigen
Idema, A.M., Bloemendaal 11, 4614 CX Bergen o/ Zoom.
Jacobs, F.J., ''Beavers'' S uare drive Kin sle Green,
wijzigen
Haslemere Surre GU27 3LW En eland.
overladen Kampinga, W.A.
erratum aanvullen Kooy, W.A.van der, Westelijk Halfrond 35,
1183 HN Amsterdam.
overleden Leegstra, T.H., Casa Maura Ana, Praia do Carvoeira,
Algarve, Portugal.
wijzigen
Moddemeyer, E., Boslaan 177, 2594 ND Den Haag.
aanvullen Moulin, D.de, Nimrodlaan 6, 5282 SP Boxtel.
aanvullen Noe, B.H., Jos. Haydnstraat 44, 6443 CP Brunssum.
schrappen Pronk, P •• Burg.Jansenstr. 15, Den Haag.
Rutten, G., Mensinge 43-Bz 1083 HD Amsterdam.
wij zig en
Steinmetz, F., 11 Kirkham Close", Schoollane, Somerton
wij zig en

{Somerset) TAll ?NL, Engeland.
wijzigen

~0xessenbest

Oil]

CJ/](/

,,,.,9"'"ndva"''o•l'

UW BIJZONDERE AANDACHT

Bljgevoegd een los inlegblad met aanvullingen en
w:ijzigingen voor Uw adressenbestand, verschenen
in 11 DE SCHAKEL 11 2de jaargang nr. 5
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Veen, L.J.van der,''Zomerland'' flat 109,
Raa horstlaari 25 2245 BH Wassenaar.
Veer, P.van der, 8 Don Place S ence Act.
2617,
wijzigen
Autrali"B.
overleden Wieken, H.van der,
wijzigen
Zaayer, M., 214 Cortlsnd street, Croton on Hudson,
N.Y. 10520, U.S.A.
Coebergh, J.W. (Mick), 8 Fullerplace, Kaikohe - Northland,
wijzigen

New Zealand

Adres (met het laatste ons bekende adres) thans onbekend van:
Aptroot, G., Nw Zeeland?
Brero, L.H.van, U.S.A.?
Fruin, J.A., Brussel?
Gielis, J.N., Brielle ?
Gorter, C.S., Brussel?
Hendrikx, L.W.M., Voorschoten?
Kanters, A.C.H., Frankrijk ?
Kemmerling, V.A.G., Haarlem ?

Koole, W., Australi8?
Lemmens, v.c., Noordwijkerhout?
Luykenaar, J.H., Halifax Cnda?
Polak, D., Amstelveen ?
Roo, F.J.de, Jakarta?
Rutten, L.G.G., Venray?
Veugelers, P.H., 1 sHertogenbos?
Zuylen, c.L.van, Amstelveen ?

Wie kan ans inlichten?
Adreswijzigingsn of correctie 1 s gaarne aan:

E.H.Doerrleben, Floris Grijpstraat

s,

2596 XO Den

~laag.

