
Geachte Oud Collega’s en nog actief dienende bij onze Zeemacht  

U zou mij een plezier doen door een Marine verjaardagskalender te kopen . 

Nee ik wordt er niet beter van , de winst gaat voor de volle honderd procent naar Marine 

gerelateerde doelen zoals Museum schip Bonaire, TRAKA MLD, Varend Erfgoed, etc. 

Deze  Editie gaat 3 jaar mee en daarna komt er weer een andere verjaardagskalender 
Deze editie is prominent aanwezig de PAM maar in een volgende editie kan een andere 
organisatie voor oud marine personeel hier gebruik van gaan maken  Alleen is het dan wel 
zo dat de afname dan 200 stuks is MAAR wel tegen een aantrekkelijke prijs 
De bedoeling is dat deze editie medio september 2020 in de verkoop gaat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb ook een FB pagina met de naam Marine Kalender , Elke dag komen daar verhalen over verleden, 

heden en toekomst Koninklijke Marine. Daar kan elk oud marine militair en actief dienende zich voor 

melden. 

https://www.facebook.com/groups/marinekalender 

Ik doe veel samen met Arie Krijgsman die ook diverse websites heeft maar ook het digitale blad Ten Anker 
uitgeeft   Zeer lezenswaardig  
Ook op mijn website van de marinekalender kunt u vele verhalen over de marine lezen van verleden, 
heden en toekomst . Website is http://marinekalender.nl/ 
 

Via deze website kunt U ook deze verjaardagskalender bestellen  
 
De verjaardagskalender zal 3 jaar ongewijzigd uitkomen en in 2023 komt er weer een nieuwe versie die 3 
jaar meegaat.  
 
De Kalender gaat medio september de verkoop in 

Verkoopprijs    8,50 bij afhalen in Julianadorp 

12,50 bij versturen per PostNL 

Per 1 september is de Marine Verjaardagkalender te bestellen via website http://marinekalender.nl/ 

 

De kalender wordt op een uitstekende kwaliteit papier gedrukt die wat dikker is als gewoon papier  

Hr.Ms. Karel Doorman  R-81 Vliegkampschip  Januari 

Zr.Ms. Amsterdam A 836 Bevoorradingsschip  Februari 
MLD Helicopters  NH 90 NFH Helicopter  Maart 
MLD Vliegtuigen  P-3C  Orion onderzeebootverkenner  April 

OZD  Hr.Ms, Tonijn S804  Driecilinder boot  Mei 
OZD Zr.Ms. Bruinvis  S810  Eencilinder boot  Juni 
Korps Mariniers  De zeesoldaten van de vloot  Juli 
MD Hr.Ms. Dordrecht  
 

M852 Mijnenjager  Augustus 
Bernissen en Mahu  Varend Erfgoed  September 
Defensie Duikgroep   Duik en demonteergroep  Oktober 
Zr.Ms. Groningen  P843 OPV  November 
Zr.Ms. Evertsen  F805 LCF  December 

https://www.facebook.com/groups/marinekalender
http://marinekalender.nl/
http://marinekalender.nl/


De kalender wordt geseald en in een goede kwaliteit envelop aan u toegestuurd  

De verzending vindt plaats met postzegels die speciaal voor de marine kalender zijn ontworpen , Motieven 

zijn de wapenschildjes van de schepen en de inrichtingen  

 

 

 

 

 

Zoekt U contact dan is dit mogelijk via  marinekalender@gmail.com 
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