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Van de voorzitter 
 
Een foto zegt vaak meer dan duizend woorden. Zo ook het voorblad van deze 

Nieuwsbrief. 

 

Aan het afgelopen jaar zullen velen het liefst zo min mogelijk willen terug-

denken. Maar zo werkt het geheugen niet en blijven de twee jonge MLD-

collega’s die met de boordhelikopter van Zr. Ms. Groningen om het leven 

kwamen in de Caraïbische zee in herinnering: zij worden niet vergeten. Ook 

de berichtgeving hierover en de stijlvolle repatriëring van de lichamen van 

LTZV2OC Christine Martens (vlieger) en LTZ2OC Erwin Warnies (tacco) 

zullen velen van ons nog lang heugen.  

Domme pech en een samenloop van omstandigheden speelden - zoals vaak - 

ook bij dit tragische ongeval een rol. Als oud-collega’s zijn ook wij zeer 

benieuwd naar het eindverslag van het diepgaande onderzoek naar de oorzaak 

van deze plotselinge ditch. Dat verslag is pas verwachtbaar rond de zomer, 

maar zodra bekend kunt u het lezen op onze website. Daar heeft u ook kunnen 

lezen over de intieme en ontroerende ceremonie waarmee de namen van 

Christine en Erwin door hun geliefden zijn bijgeschreven in de Gedenkrol 

MLD in de Traditiekamer. 

Ook ontvingen wij het overlijdensbericht van onze vrijwilliger Danny van 

Stigt Tans. Hij kon wegens geheugenverlies helaas al langer niet meer werken 

in het archief. Wij zullen Danny als stille kracht met een altijd goed humeur 

missen. 

 

De corona-beperkingen spelen ons langer parten dan verwacht. 

Noodgedwongen zaten de vrijwilligers tot voor kort nagelbijtend thuis en 

konden er geen bezoekers worden ontvangen. Slechts een aantal “jongere 

ouderen” mochten onder strikte voorwaarden noodzakelijk onderhoud plegen 

aan diverse objecten en installaties, al werd er door vele anderen vanachter de 

PC thuis ook het nodige werk verricht. Zo werd een wettelijk verplichte 

risico-inventarisatie gemaakt (o.a. van gevaarlijke stoffen in de Traka, en dat 

zijn er meer dan ik dacht) en vonden de meeste bestuursvergaderingen plaats 

via Zoom.  
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Onze donateur Roel Ovinge maakte met een 360 graden-camera en een drone 

een mooie virtual tour van de Traditiekamer. In deze interactieve presentatie 

zijn een paar video’s uit de oude doos geïntegreerd (uitbreiding is voorzien) 

en kan ook een kijkje worden genomen in de cockpit van onze kisten. Het 

menu is logisch opgebouwd en behoeft geen verdere toelichting. Maak dus  

eens een interactief uitstapje in uw MLD-museum via de website, beslist de 

moeite waard! 

 

In deze Nieuwsbrief kunt u o.a. een artikel lezen van Gerard Casius over een 

geheime vlucht van een Neptune vanaf Hato. Hij werkt aan een boek over de 

geschiedenis van de militaire luchtvaart/MLD op de Antillen en houdt zich 

aanbevolen voor verhalen en anekdotes uit de tijd dat de MLD (en later 336 

Sq) in de West opereerde. Een raadselachtige foto van een andere Neptune 

vraagt ook om toelichting. Wie kan hier wat meer over vertellen?  

 

Vorig jaar drukte ik me iets te optimistisch uit, maar net als Hugo heb ik 

inmiddels bijgeleerd. Noteert u daarom dit jaar als donateursdag woensdag 6 

oktober (uitwijk 13 okt) met potlood in uw agenda. Het wel of niet doorgaan 

zal rond de zomer op onze website worden bekend gesteld, evenals het thema.  

Als hij doorgaat ontvangt u per mail of brief een persoonlijke uitnodiging en 

een aanwijzing hoe u zich kunt opgeven. 

Wij hopen van harte velen van u weer eens in goede gezondheid te mogen 

ontmoeten. 

Mede namens alle vrijwilligers wens ik u een mooie zomer toe………….en 

blijf gezond! 

 

Anne van Dijk 
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Mei 1975 - de MLD moest premier Den Uyl 

ophalen in Suriname. 

 

Op woensdag 21 mei 1975 om 09:45 startte van Hato op Curaçao de Neptune 

205 van het MLD-detachement voor een speciale vlucht naar Suriname. De 

bemanning onder commando van LTZ2OC Ruud van Eijndhoven kreeg die 

ochtend instructies voor een urgente opdracht. Dat was op zich niets bijzonders, 

het gebeurde vaak, bijvoorbeeld als er een OSRD-missie moest worden 

gevlogen. Maar de briefing was deze keer allesbehalve zoals gebruikelijk: de 

Nederlandse minister-president Joop den Uyl en de ministers Pronk van 

Ontwikkelingssamenwerking en De Gaay Fortman van Antilliaanse en 

Surinaamse Zaken moesten met spoed uit Suriname worden opgehaald. Het 

klonk als een evacuatievlucht. 

 

Wat was er aan de hand?  

Reeds geruime tijd was er gesproken over de onafhankelijkheid van Suriname. 

De linkse regering Den Uyl beschouwde het bezit van de twee Nederlandse 

gebiedsdelen in de West, de Nederlandse Antillen en Suriname, als passé en 

wilde er eigenlijk wel vanaf. Maar in die “koloniën” was er geen unanieme 

politieke steun voor dit idee. Het meer conservatieve deel van de lokale politici 

in Suriname, voornamelijk die van Hindostaanse achtergrond, vond de 

traditionele band met Nederland eigenlijk wel geruststellend en, gezien de 

Nederlandse financiële steun, ook best wel lucratief. 

De politieke situatie in Suriname onderging in 1974 plotseling een verandering. 

De leider van de grotendeels Creoolse Nationalistische Partij Suriname, Henck 

Arron, won de verkiezingen  en werd op 24 december 1973 minister-president. 

Hij verspilde geen tijd en in februari 1974 kondigde hij aan dat Suriname zich 

vóór het einde van 1975 onafhankelijk zou verklaren. Uiteraard verwachtte 

Arron wel dat Nederland dan een zeer aanzienlijk economisch steunpakket zou 

leveren. En daarover bestonden zéér verschillende opvattingen betreffende wat, 

hoeveel en wanneer. Aanvullende problemen waren behoud of opgeven van de 

Nederlandse nationaliteit en de omstreden landsgrenzen met de buurlanden. 
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Kort samengevat: de Hindostaanse bevolkingsgroep keerde zich tegen de 

nationalistische  plannen voor onafhankelijkheid. Zij vreesden een Creoolse 

politieke overheersing. In februari 1975 kwam de Nederlandse premier Den Uyl 

naar Suriname om het steunpakket uit te werken. Dit overleg mislukte en na 

verdere contacten in Den Haag werd in Paramaribo een nieuwe conferentie 

belegd om de verschillen op te lossen, te beginnen op 14 mei 1975. Hiervoor 

kwamen opnieuw premier Den Uyl en de ministers Pronk en De Gaay Fortman 

naar Suriname. Het overleg verliep echter uitermate stroef. 

Ondertussen tikte de klok door want premier Arron had de 

onafhankelijkheidsdatum inmiddels vastgesteld op 25 november 1975. De 

Surinaamse regering leek de besprekingen steeds te vertragen, kennelijk met de 

bedoeling om de Nederlandse onderhandelaars door tijdnood tot verdere 

concessies te dwingen. Inmiddels was de politieke situatie zeer verslechterd; de 

Hindostaanse oppositie ging de straat op. Op 19 en 20 mei werden meerdere 

gebouwen in Paramaribo in brand gestoken en er braken ernstige rellen uit. De 

Surinaamse politie kon met moeite de politieke demonstranten weghouden bij 

het Torarica-hotel waar de conferentie werd gehouden en de Nederlandse 

delegatie ook logeerde. 

 

Den Uyl gaat te water. 

Joop den Uyl had vooraf al aangekondigd dat hij uiterlijk 21 mei per KLM terug 

naar Nederland zou vertrekken. Hij en zijn collega-ministers, die de 

voortdurende opschortingen van de gesprekken beu waren, probeerden de 

Surinaamse onderhandelaars onder druk te zetten door  een min of meer 

laconieke opstelling in de trant van “als jullie willen praten, roep dan maar, 

maar morgen gaan we weg”. Den Uyl onderstreepte zijn frustratie op nogal 

ondiplomatieke wijze door op 20 mei ’s avonds, na de zoveelste schorsing, naar 

het tropische zwembad van het hotel te lopen, ter plekke zijn kostuum, stropdas 

en overhemd uit te trekken en in zijn onderbroek in het water te springen. Dit 

lokte een luidruchtig protest uit van een Nederlands echtpaar dat eiste dat de 

schaars geklede Nederlandse premier afgevoerd zou worden. Het tegengestelde 

gebeurde echter, de politiebewaking en de hoteldirectie loodsten de 

protesterende oudjes naar de bar. Ook minister Jan Pronk moest, gehuld in een 



5 

 

iets toepasselijker badkostuum, later in de avond uit het water geroepen worden 

toen de Surinaamse premier aankondigde verder te willen praten. 

Waarschijnlijk om het slagen van de besprekingen toch nog een laatste kans te 

geven liet Den Uyl de volgende ochtend zijn KLM-reservering schieten. Maar 

in die nacht van 20 op 21 mei gingen nog meer gebouwen in vlammen op, de 

elektriciteit viel uit en de politie moest waarschuwingsschoten lossen om 

demonstranten bij het Torarica-hotel weg te jagen. Een akkoord bleek toch 

onmogelijk en de risico’s van een langer verblijf in onrustig Paramaribo waren 

op dat moment te groot. Raciale conflicten konden misschien ook een rol spelen 

binnen de burgerpolitie, waarvan de sterkte aanzienlijk verminderd was door de 

reeds op gang gekomen massale emigratie naar Nederland. En zo viel de 

beslissing om de Haagse onderhandelaars op te halen met een Neptune uit 

Curaçao.  

 

 

 

 

 

 

De Neptune 205 boven de noordkust van Dushi Korsou 
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Neptune bemanning bewapend. 

Op Curaçao was men in de ochtend van 21 mei onzeker over de situatie in 

Suriname; de laatste telefoon-contacten beloofden weinig goeds. Dat het een 

missie zou worden waaraan flink wat veiligheidsrisico’s kleefden werd 

duidelijk toen de gehele Neptune-bemanning 9mm pistolen met munitie kreeg 

uitgereikt, die op instructie van de vliegtuigcommandant mochten worden 

gebruikt. Er werd dus praktisch “guns free” geautoriseerd. Bescherming van de 

onder Nederlands commando staande Troepenmacht in Suriname (TRIS) werd 

namelijk ongewenst geacht want dat zou teveel lijken op ingrijpen in de oude 

koloniale stijl en daarvoor waren PvdA’ers Den Uyl en Pronk zeer bevreesd. 

Wel was er een TRIS-eenheid gestationeerd bij het vliegveld Zanderij zodat de 

Neptune daar vrijwel zeker ongestoord zou kunnen landen.  

En zo startte de Neptune 205 met een 10-koppige bemanning van Hato voor de 

vlucht van ongeveer vijf uur naar Suriname. De Neptune had een vliegbereik 

van ruim 12 uur, zodat  het niet nodig was om op Zanderij brandstof bij te 

vullen. Met de volledige bemanning was men geheel “self-supporting”. 

 

De toenmalige vliegtuigcommandant, LTZ2OC Ruud van Eijndhoven, vertelde 

het volgende over de evacuatievlucht van premier Den Uyl en zijn team: 

 

De bemanning van de 205 was sinds februari 1975 op 

Curaçao gestationeerd en was goed op elkaar ingespeeld. 

Omdat niemand wist wat men in Suriname kon verwachten 

werd elk  bemanningslid voorzien van een FN Browning 9 mm 

pistool met munitie. Deze wapens konden worden ingezet 

zonder verdere instructies indien de situatie daarom vroeg, 

e.e.a. ter beoordeling aan de vliegtuigcommandant 

De vlucht terug naar Curaçao vond plaats op 21 mei 1975 en 

duurde circa vier uren. Voor die vlucht hadden de 

Surinaamse gastheren een vrij grote kist voor de leden van de 

delegatie meegegeven, waarin voeding en vooral drank zat.  
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Toen tijdens de vlucht aan de delegatieleden werd gevraagd 

wat ze wilden drinken kozen zij allen voor whisky. Door de 

vliegtuigcommandant werd echter duidelijk gemaakt dat het 

drinken van alcohol aan boord van Hr. Ms. vliegtuigen niet 

was toegestaan. Met tegenzin namen ze toen maar koffie, net 

als de bemanning. 

Nadat de delegatie rond 21.00 uur werd afgeleverd op Hato 

ging de delegatie later verder met de KLM naar Nederland. 

Tot grote “schrik” van de bemanning bleef de “schatkist” 

achter in de Neptune. Ofschoon hierover geen officiële 

mededelingen zijn terug te vinden heeft de bemanning zich 

daarover ontfermd, zodat bederf of verdamping van de 

inhoud is voorkomen. 

 

Premier Arron van de Nederlandse Antillen zwaait premier Den Uyl 

en minister Pronk uit, 21 mei 1975. Rechts Ruud van Eijndhoven. 
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De Neptune startte dus rond vijf uur in de middag van Zanderij voor de 

terugvlucht naar Curaçao, zodat er overdag op 21 mei toch nog gelegenheid was 

geweest om de onderhandelingen met de Surinaamse regering af te ronden, 

helaas zonder resultaat. Naast de tienkoppige bemanning waren er vijf 

passagiers aan boord. Na aankomst op Curaçao konden Den Uyl en zijn 

delegatiegenoten zich in de VIP-ruimte van de Dr. Plesman Luchthaven 

ontdoen van hun oranje vliegoverall en zwemvest. Diezelfde avond vertrokken 

ze per KLM naar Nederland. 

 

De Nederlandse regeringsdelegatie was dus dankzij de MLD zonder 

kleerscheuren uit Suriname weggekomen. De MLD zelf leed in die woelige 

dagen in Paramaribo ook een verliesje, waarover overigens door de 

bemanningen niet werd getreurd. Tijdens de bezoeken aan Suriname, hetzij op 

doorreis van en naar Nederland of op oefenvluchten vanuit Curaçao, verbleven 

de onderofficieren en equipage altijd in een lokaal pension in Paramaribo, 

meestal Pension Lashley, terwijl de officieren in de meer chique hotels Torarica 

of Palace verbleven. Tijdens de rellen van 20-21 mei 1975 werd Lashley in 

brand gestoken en het oude gebouw brandde tot de grond toe af. Pension 

Lashley was een 75 

jaar oud voormalig 

houten woonhuis aan 

de Watermolenstraat 

en was eigendom van 

een bekende Creool-

se familie die op de 

begane grond ook 

een tandartspraktijk 

en een apotheek 

exploiteerde. Bij de 

MLD-gasten rolden 

de tranen niet over de  

 

 

Johnny's hotel in Paramaribo, 1975. 
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wangen wegens het afbranden van hun Surinaamse slaapgelegenheid, want men 

was bepaald niet tevreden over het verouderde comfort. Er werden zelfs 

grappen gemaakt over de mogelijkheid dat MLD’ers misschien zelf wel een 

handje konden hebben gehad in de ondergang van hun “thuis” in Paramaribo. 

 

Eind goed, al goed? 

De onlusten en brandstichtingen in Paramaribo in voorjaar 1975 hadden de 

opmaat kunnen zijn voor een veel ernstiger etnisch conflict tussen de Creoolse 

en Hindostaanse bevolkingsgroepen. Zover is het gelukkig niet gekomen, want 

een week vóór de onafhankelijkheidsdatum van 25 november 1975 sloten de 

leiders van de twee etnische groepen een verstandshuwelijk en werd Suriname 

“fri” zonder ernstige politieke conflicten.  Onze toen nog kroonprinses Beatrix 

en prins Claus vlogen naar Paramaribo om de feesten luister bij te zetten. Het 

bleek jammer genoeg nog geen “eind goed, al goed” te zijn voor Suriname, 

want nauwelijks vier jaar later (25 februari 1980) sneuvelde de nationalistische 

regering van premier Henck Arron tijdens de staatsgreep van de groep 

militairen van Desi Bouterse. 

 

Gerard Casius. 

 

 

 

Met dank aan Ruud van Eijndhoven,  

De bemanning van de Neptune 205 bestond uit de vliegers Lub en Buurma, 

tacco/vlgt-cdt van Eijndhoven, wnr Caspers, vso’s Müller, de Wit en van Kleef, 

konst. Meijberg, bwk’s Steeman en Lelie. 

Overige bronnen: De troepenmacht in Suriname (E. Klinkers), Een kapotte 

plantage (J. Jansen van Galen), Vliegbewegingen det. MLD Curaçao. 
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Zoekplaatje Neptune 

 

 

 

 

Op 6 april 1981 maakte de Neptune 201 een geheime vlucht vanaf Hato.  

Hiervoor moest onder andere de maker van deze foto (wijlen Peter Baeten) met 

spuitbusjes grafiet de Nederlandse kentekens en het vliegtuignummer van deze 

kist onzichtbaar maken. Opmerkelijk is dat het spuitwerk gewoon dichtbij de 

omrastering van Hato werd uitgevoerd en dat de opschriften 01 en V op het 

kielvlak niet werden overgespoten. In het beschikbare chronologische overzicht 

van Neptune-detacheringen wordt de 201 overigens niet vermeld. Een foutje 

van de samensteller? 

De vraag is: wie weet er wat meer over deze “geheime missie”? 

Mocht u wat meer denken te weten dan horen wij dat graag! 

 

  

SP2H-201 Hato, Geen reg, 4 april 1981 Peter Baeten. 
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Toko-artikelen TRAKA MLD: ook leuk als 

cadeautje!! 

Hieronder een kleine greep van de artikelen die we in de TOKO verkopen, altijd 

de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen. Mocht u daartoe niet in 

de gelegenheid zijn, u kunt deze artikelen ook bij ons bestellen door contact op 

te nemen met onze toko beheerder via de facebookpagina   

TokobeheerdertraditiekamerMLD of via e-mail:   

TokobeheerdertraditiekamerMLD@gmail.com 

 Levertijd is ongeveer een week. 

Schaalmodellen   Prijs 
Verzend 
kosten 

Incl. verz 
kosten 

Hobby Boss 87236  Lynx   € 12,00 € 7,50 € 19,50 

Revell 04292 PB4 Y-2 Privateer   € 16,50 € 7,50 € 24,00 

Revell 04526  Republic F-84F 
Thunderstreak   € 14,00 € 7,50 € 21,50 

Airfix 72080 FGA Mk50 hawker Sea 
hawk   € 21,00 € 7,50 € 28,50 

Airfix 061606 Hawker Sea Fury   € 28,00 € 7,50 € 35,50 

KIN 48039 S-2A Tracker   € 40,00 € 7,50 € 47,50 

Boeken Schrijver Prijs 
Verzend 
kosten 

Incl. verz 
kosten 

Dutch Profile Curtiss P-40 E/N Part 1 
1942-1945 Max Schep&Luuk Boerman € 12,00 € 4,90 € 16,90 

Dutch Profile Curtiss P-40 N Part 2 
1945-1950 Max Schep&Luuk Boerman € 12,00 € 4,90 € 16,90 

Dutch Profile Thunderjet F84E/G 
Tim van Kampen&Coen vd 
Heuvel&Luuk Boerman € 12,00 € 4,90 € 16,90 

Dutch Profile De Indische Spitfire Lico Geldhof&Luuk Boerman € 12,00 € 4,90 € 16,90 

Dutch Profile Fokker T.V 
"Luchtkruiser" 

Frits Gerdessen&Luuk 
Boerman € 12,00 € 4,90 € 16,90 

Dutch Profile Hawker Seafury 
Nico Geldhof&Luuk 
Boerman € 12,00 € 4,90 € 16,90 

Dutch Profile Lockheed L-12/212 Gerard Casius  € 12,00 € 4,90 € 16,90 

Dutch Profile P51D/K Mustang 
Photo File 

Max Schep&Tom van 
Kampen&Luuk Boerman € 12,00 € 4,90 € 16,90 

Dutch Profile TBM-Avenger 
Nico Geldho &Luuk 
Boerman € 12,00 € 4,90 € 16,90 

Dutch Profile Brewster B-339 C/D/-
23 

Gerard Casius&Luuk 
Boerman € 12,00 € 4,90 € 16,90 

Een Eeuw Marineluchtvaartdienst Kees Leebeek ea € 39,95 € 8,00 € 47,95 

mailto:TokobeheerdertraditiekamerMLD@gmail.com
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  Prijs 
Verzend 
kosten 

Incl. 
verz.kosten 

Breguet Atlantic, indienst bij de MLD 
1969-1984 Martin de Boer € 20,00 € 8,00 € 28,00 

320 Squadron "Alle hens" Nico Geldhof € 25,00 € 8,00 € 33,00 

320 Squadron "De operaties" Nico Geldhof € 57,50 € 8,00 € 65,50 

320 Squadron "De Vliegtuigen" Nico Geldhof € 44,50 € 8,00 € 52,50 

De geschiedenis van MVKV Terg mij 
niet Marc van Alphen € 10,00 € 5,00 € 15,00 

Een bevlogen avontuur R.J. Idzerda € 17,50 € 5,00 € 22,50 

Fokker D-7 Nico Geldhof € 40,00 € 5,00 € 45,00 

Fokker S-14 Nico Braas ea € 45,00 € 5,00 € 50,00 

Sikortsky S-51 Nico Geldhof € 20,00 € 5,00 € 25,00 

NL Luchtvaart register 75 jaar Herman Dekker € 19,50 € 8,00 € 27,50 

60 Jaar Helikopters KM W. Geneste € 10,00 € 5,00 € 15,00 

Fly Right Fly Lynx Fred Vermeer € 10,00 € 5,00 € 15,00 

Logistiek Centrum Woensdrecht D. Staring € 5,00 € 8,00 € 13,00 

Consolidated PBY-5A Catalina, 
dossier X001 Prudent Staal € 12,00 € 5,00 € 17,00 

Martin Mariner PBM-5a Kees Leebeek € 42,50 € 8,00 € 50,50 

De Javazee campagne 75 jaar C.Dullemond € 20,00 € 5,00 € 25,00 

Van Ketelbink tot marine officier Jan Vroege € 12,50 € 5,00 € 17,50 

Diversen   Prijs 
Verzend 
kosten 

Incl. verz 
kosten 

Cap MLD   € 10,00 € 2,50 € 12,50 

DVD 90 jaar vliegende marine   € 7,50 € 2,50 € 10,00 

Marine anker speld   € 1,75 € 1,00 € 2,75 

MLD speld   € 1,75 € 1,00 € 2,75 

TRAKA speld   € 1,75 € 1,00 € 2,75 

Badge: 7sqn 60 jaar   € 6,00 € 1,00 € 7,00 

Badge: de Kooy vierkant   € 2,50 € 1,00 € 3,50 

Badge: 100 MLD   € 5,00 € 1,00 € 6,00 

Badges diversen BVP'n   € 5,00 € 1,00 € 6,00 
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Veteranendagen en overige Activiteiten 
 

Een aantal donateurs is er al bekend mee: De traditiekamer is vaak te vinden op 

diverse activiteiten. Niet alleen om onze mooie MLD-boeken en -modellen te 

verkopen, maar ook voor een praatje pot over onze MLD of over onze eigen 

ervaringen. Vooralsnog zijn bijna alle activiteiten ook dit jaar gecanceld. 

Alleen de Veteranendag KLU staat nog in potlood genoteerd voor september. 

Een datum is echter nog niet bekend. De nationale veteranendag zal weer online 

gehouden worden, zie verder hieronder. 

 

Nederlandse Veteranendag-26 juni 2021 
 

De Nederlandse Veteranendag is een nationaal evenement waar heel Nederland 

haar meer dan 105.000 veteranen bedankt die zijn ingezet in dienst van de 

vrede, nu en in het verleden. In 2019 was onze stichting voor het eerst prominent 

aanwezig op de Nationale Veteranendag op het Malieveld.  

 

Evenals afgelopen jaar kan 

echter ook dit jaar de 

Veteranendag vanwege de  

situatie rondom het 

coronavirus niet in zijn 

gebruikelijke vorm plaats 

vinden. De grote bijeen-

komst op het Malieveld en 

het defilé gaan dus weer 

niet door. Op zaterdag 26 

juni  wordt er daarom een aangepast programma georganiseerd in Den Haag. 

Net als in 2020 wordt er in kleine kring een ceremonie gehouden, daarnaast 

zal dit jaar ook een online event plaatsvinden. Voor meer informatie verwijs ik 

u naar :   

https://www.nlveteraneninstituut.nl/nederlandse-veteranendag-dit-jaar-weer-

anders/ 

https://www.nlveteraneninstituut.nl/nederlandse-veteranendag-dit-jaar-weer-anders/
https://www.nlveteraneninstituut.nl/nederlandse-veteranendag-dit-jaar-weer-anders/
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Traditiekamer MLD-puzzel  2021 

                                        

A 8 12  2 18 5 * 4 11  4  15 18 9  

B X X 1 12 18 5 *  4 5  10  3 

C X 6  12 2  * 9 8  3  4  3 16  

D X 4 17 6 6  *   4 12  10 

E X X 12   4 *  5 5  4 

F X X 5  10 3 *  9 14 11  14 1 

G X X X 1 12  *  4 16  6 6  3 

H 2  2 18 1 1 *  3 2  2 17 3 3  

I 11  3 10   * 6   13 6 9  3 2 

J X 15  13  3 * 9 18 12 6 9  3 2 

K 16  7  1 6 * 11 4  7 7  3 

L X 8  3 17 6 *  17 8  12 

M X 2  3  4 *  10 18 6 9 4  9 18  

N X X X 1 12 17 * 9  3 7 4  1  4 

O X X X X 7  * 6 13 18  4 

P X 10  7  1 *  3 5  4 18 3 18  4 

Q X 8 12  10 10 * 3 13  4  2  

R X X  8 4  *  3 14  6 9  4 

S 5 17 18 9  4 *  13 2  7  17 3 9  

T X 2  14  14 * 13 18 9 

U X X X 16  5 * 6 7  3 2 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  

   |     |     |    |    |     |    |     |     |      |      |       |      |       |       |      |       |      |           
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A.  Oekraïens-Amerikaanse fameuze pianist, * 1903 Kiev, † 1989  New York. 

B.  Na de take-off met volvermogen, ga je over tot …………………………………? 

C.  Naar verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema is een film gemaakt.  

D.  Opstand der Georgiërs op Texel 1945. Wordt ook wel genoemd …….…………? 

E.  Een wel heel bijzonder lekkere Nederlandse kaas. Althans dat vindt deze 

     schrijver! 

F.  Als je voor de take-off stond te proefdraaien met je propeller vliegtuig, bijv. de    

     Neptune of de Tracker, deed je deze check. 

G. Een Nederlands kaartspel dat ook veel aan boord werd gespeeld. Maar toen kwam 

     de smartphone in zwang en weg was deze saamhorigheid. 

H. Het Amerikaanse populaire filmduo Laurel en Hardy. 

 I. Sovjet troepen vielen  4 november 1956 dat land binnen om de Russische Invloeds- 

    sfeer te herstellen. Wat was de reden voor die brute inval? De …..…………….! 

J. Een bestand of Staakt-het-Vuren is een officieel tussen oorlogsvoerende partijen 

    afgesproken onderbreking  van oorlogshandelingen. 

K.Tijdens een mariniers oefening met o.a. de Agusta Bell ergens op de heide, noemde 

    een doorgewinterde marinier na overal  het tandenpoetsen zo:  …………………? 

L. Deze zachte glooiing is genoemd naar de Romeinse godin van de liefde. 

M. Persoonlijk ben ik van mening dat iedereen geregistreerd  zou moeten zijn om  

      na het huidige leven andere mensen te helpen voor een gezonder of beter leven. 

N. Landbouwmachine om grove geploegde brokken fijn te maken. 

O. Als je met een  Fregat voor anker ligt, bijv. in of voor een haven, dan ligt de 

     motorsloep van het schip aan de  ………………………………..  gemeerd.                        

P. Wordt buiten het hoofdbestanddeel extra bereid met uitjes, ketjap, sambal en 

     knoflook. Anders was/is het niet te pruimen!?!.  

Q. Dat ritueel werd/wordt in principe op vaste tijden aan boord en op de kazerne 

     of vliegkamp olv de officier van wacht en de Chef d’ Equipage zeer serieus  

     uitgevoerd. 

R.  Engelse zware viermotorige bommenwerper tijdens de tweede wereldoorlog. 

S.  Aanleiding van deze geweldloze actie zou zijn een zeer streng en onrechtvaardig 

     optreden van kapitein Blight. 

T. Het Onderofficiersverblijf op Marine Vliegkamp Valkenburg had wel een heel 

     toepasselijke naam. Namelijk ……………………………………..? 

U. Deze geheim agent wilde zijn Martini cocktail wel heel speciaal, namelijk ‘shaken, 

     not stirred’. 

 

Gelijke cijfers, gelijke letters. Alle woorden zonder spatie. In de asterisk-

kolom de oplossing die u in kunt sturen naar info@traditiekamermd.nl. De 

winnaar (loting onder de goede inzenders) mag een boek uitkiezen uit onze 

Toko. Vorig jaar heeft de heer Brok de loting gewonnen.  Succes!!  Ruud 

van Leerdam. 

 

mailto:info@traditiekamermd.nl
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Mutaties Donateursbestand Traka. 
 

Wegens overlijden zijn ons helaas enige donateurs ontvallen. Verder krijgen we 

van een aantal donateurs de brieven als onbestelbaar retour. Graag willen we 

nog een keer wijzen op het belang van adreswijzigingen! Ook zijn een paar 

donateurs wegens het uitblijven van een bijdrage geschrapt (na een jaarlijkse 

aanmaning volgt na het derde jaar royement). Gelukkig zijn er altijd weer ex-

collega’s die ons bestand komen aanvullen, alhoewel er dat, door het stilleggen 

van onze activiteiten en het sluiten van onze Traka, minder zijn dan vorig jaar. 

Sinds vorige nieuwsbrief 2020 hebben we desondanks 10 nieuwe donateurs 

mogen verwelkomen. Ons huidig donateursbestand staat hiermee op 515. 

 

Nieuwe donateurs: 

H.E. Harmsen L. Warnies 

Mevr. R. Mulder- van der Kolk A.G. de Boer 

A.T. van der Graaf G. Reekers 

W.R. van den Heuvel W.G. J. Versteegh 

W.A. von Drunick C.A. Geijtenbeek 

 

De Traka gedurende de lockdown 

Het was een triest gebeuren 

dit jaar: geen bezoekers, geen 

werkzaamheden, alles lag 

stil. Behalve de stofwolken, 

die daalden lustig neer! 

Binnenkort mogen we voor 

het eerst sinds maanden weer 

met een beperkt aantal 

vrijwilligers aan de slag. Dat 

betekent allereerst een hele 

grote schoonmaak! 
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Gedurende de lockdown hebben we elkaar bezig gehouden met e-mails over 

elkaars stand van zaken: nog steeds geen corona, mijn zolder is volledig 

opgeruimd, ik heb eindelijk mijn schuur geverfd en ben jij al geprikt? Verder 

hebben we elkaar bestookt met leuke (vaak Indische) recepten, oude 

klassenfoto’s met bijbehorende verhalen, werd iedereen digitaal gefeliciteerd in 

plaats van tijdens de koffie met taart, kregen we regelmatig nieuwe MLD-

puzzels en hebben we een corona-woordenboek samengesteld, vaak gerelateerd 

aan de vrijwilligers, vaak ook algemeen geldend.  

Hieronder een bloemlezing:  

 

  Coronawoord Bijbehorend verhaal/tekst 

a Corona- anderhalvemeter De Traka is ingericht volgens de anderhalve meter regels 

b Corona- bezigheden Alles wat we verzinnen om onszelf in intelligente lockdown bezig te 

houden 

e Corona- eenzaamheid Met name iedereen die alleen woont 

f Corona- fietstochtjes I.v.m. sluiting horeca gaat de thermosfles met koffie mee 

g Corona- golf Marinegolfclub ook gesloten, er wordt gegolfd op grasveld voor het huis 

h Corona- heimwee Geen uitleg, woord spreekt voor zich 

i Corona IC afdeling De plek waar wij niet willen belanden en daarom zeer strikte regels 
hebben 

j Corona  jojolockdown Een strenge Lockdown afgewisseld met een versoepeling 

k Corona- kapsel Vrijwilligers sturen elkaar foto’s met de kapper-loze gevolgen.  

l Corona- leesvoer Het lezen van alle achterstallige boeken 

m Corona- mails De gestage stroom mails om elkaar op de hoogte te houden 

r Corona- rug Gevolg van achterstallig onderhoud van tuinen 

s Corona- schuur Schuur geschuurd en in de beits gezet 

t Corona- tijdwinst Wegens vervallen van afspraken 

u Corona- uitje Het cancelen van het vrijwilligersuitje 

v Corona- verjaardagen Digitale felicitaties van en aan  alle vrijwilligers  

w Corona- werkers De kleine ploeg die (soms) mag werken in de Traka om te behoeden dat 
de Traka instort 

z Corona- zorgen De gezondheid van partners en/of familieleden 
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Staat het al in uw agenda? 
Onder voorbehoud, dus graag in 

potlood! 
Donateursdag 2021 
Woensdag 6 oktober 

 

Voor ontmoetingen, lezingen, drankjes, blauwe hap en 
vooral……bijpraten! 
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Een Bezige Bij van 90 jaar 
 
Normaal wordt er elk jaar een 

vrijwilliger geïnterviewd in de 

Traditiekamer. Dit keer ga ik, 

omdat de Traka nog dicht is, op 

huisbezoek bij Puck en Piet 

Hemelrijk.  Allereerst mag ik de 

prachtige tuin bewonderen met 

daarin de vijftig jaar oude 

schildpad. Kennelijk is dit een 

hele gezonde omgeving want niet 

alleen de schildpad is zo oud, ook 

Piet mag er met zijn negentig 

jaren zijn. Maar net zoals de 

schildpad niet meer zo vlug is, is ook Piet wat slechter ter been dan een paar 

jaar terug. Neemt niet weg dat hij samen met zijn Puck en met behulp van een 

rollator nog steeds rustig een wandeling van anderhalf uur maakt! 

Binnen bij een kop thee vertelt Piet vol enthousiasme over zijn leven. Geboren 

in hartje Amsterdam in 1930. Dit betekent dat hij de Tweede Wereldoorlog 

bewust heeft meegemaakt. Behalve het feit dat hij als knulletje naar de havens 

kon gaan om de grote schepen te zien, is dit geen makkelijke tijd geweest. Zoals 

bij zoveel gezinnen was vader afwezig en moest moeder het alleen bolwerken. 

Dit betekende ook dat Piet al snel na de ambachtsschool aan het werk ging: er 

moest geld in het laatje komen van het gezin Hemelrijk. Hij ging als stoffeerder 

aan de slag bij een meubelmakerij in Amsterdam, maar al gauw lonkte de 

Marine: als achttienjarige melde hij zich in 1948 aan bij de poort van de 

Marinekazerne Amsterdam en werd onmiddellijk aangenomen, niet als 

stoffeerder, maar als bekleder, want zo heette dit vak bij de KM. Na de 

basisopleiding in Amsterdam werd Piet geplaatst op het Marinevliegkamp 

Valkenburg, zo vlak na de oorlog waren hier nog linnen vliegtuigen 

gestationeerd, dus veel werk voor de bekleders! 

Vanuit Valkenburg naar Nederlands-Nieuw-Guinea, twee keer een plaatsing 

van anderhalf jaar. Het was een mooie tijd. Als bekleder werd je geacht ook te  
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kunnen schilderen en de Catalina’s die daar stonden hadden vanwege de 

bloedhitte zeer regelmatig een verfbeurt nodig. Zijn ploeg (6 collega’s) moest 

dus stevig aan de bak. Geen probleem, beter werken dan niksen was toen al zijn 

motto. Maar toch 

ook tijd voor rust en 

plezier, ze waren 

goed gelegerd, 

sliepen (met circa 

150 man) in mooie 

barakken en Piets 

ogen glimmen als 

hij vertelt over de 

uitjes die werden 

gemaakt naar de 

feestjes in de 

dorpjes rond Biak. 

Met een ratjetoe 

van Maleis en Nederlands kon je je prima verstaanbaar maken bij de lokale 

bevolking. Ook heeft hij mooie herinneringen aan de voedseldroppings waaraan 

hij heeft mee mogen doen. Met zijn hoogtevrees vastgesnoerd in een kist en dan 

zorgen dat de dozen met voedsel goed ver weg werden gegooid zodat ze niet in 

de propellers kwamen. 

Na de eerste term in NNG (1953) kwam Puck in zijn leven. Puck was 

hofmeester en zat in het Marvahuis in Den Haag. Na een feestje in het Militair 

Tehuis werd Puck achterop de motor (een Sparta) door Piet thuisgebracht en zo 

is het begonnen…. In 1954 werd er al getrouwd en gingen ze in Den Helder 

wonen, waar Puck vandaan kwam. Puck leerde snel wat het betekende om een 

zelfstandige marinevrouw te zijn, want Piet ging voor een 2e term naar NNG. 

Daarna vroeg hij overplaatsing aan naar de Kooy en werd daar bevorderd tot 

korporaal. Het MLTB (Marine Luchtvaart Technisch Bedrijf) bestond toen nog, 

met zijn eigen poort, eigenlijk een kamp binnen een kamp. Ook hier weer de 

combinatie van Beklederij en Spuiterij  en altijd werk. Als het niet aan de kisten 

was dan waren het wel de stoelen van de longroom. De enige wanklank van die 

tijd was het eindeloze wachten (twaalf jaar!) op de bevordering tot sergeant. 

Wie ziet Piet? Even een strootje roken zeker! 
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Behalve de frustratie hierover betekende dat ook gewoon minder geld in het 

laatje. Gelukkig is Piet geen somber mens en was (en is hij nog steeds) altijd in 

voor een grapje. Het grootste succes was het verven van de hakken. Als een 

andere militair bij de spuiterij iets moest regelen werd hij door Piet aan de praat 

gehouden terwijl één van zijn maten ondertussen met een kwast op een lange 

stok stilletjes de hakken van betrokkene wit verfde. Grote hilariteit als die dan 

met zijn witgeverfde hakken in zijn eigen afdeling terugkwam: hé, ben jij 

misschien bij de spuiterij geweest? Een goede tijd, alles kon toen nog, maar 

ondertussen was Piet wel heel erg streng voor wat betreft de veiligheid van zijn  

mannen. Ze moesten het niet proberen even een klusje te doen zonder masker 

op. Maar naast het werk ook tijd voor ontspanning, ook Puck kijkt met veel 

plezier terug op de feestjes op de Kooy.  

Maar aan alles komt een eind, eind 1980 moest er afscheid worden genomen 

van het militaire leven. Even grote schrik bij Piet: wat moet je als vijftigjarige 

doen met al die vrije tijd? Maar nog geen 2 maanden na zijn ontslag werd hij 

aangenomen voor een betaalde baan als patiënten vervoerder bij de Koog. Een 

aantal jaren later werd hij chauffeur voor Vepa Bins en reed met zijn 

vrachtwagen door heel Nederland. Tot zijn zeventigste, toen was het genoeg. 

Maar nog geen tijd om te niksen. Deze bezige bij had ondertussen ook al jaren 

een bestuursfunctie bij de Volkstuinen, een bestuursfunctie bij de VBZ (waar 

hij menig feestje heeft georganiseerd) en sinds 2007 vrijwilliger bij de Traka.  

Maar nu heeft Piet (als negentig jarige iets minder fit dan vroeger), toch maar 

besloten ook bij de Traka een stapje terug te doen. Als we na Corona met z’n 

allen weer aan het werk mogen, zal Piet dus niet meer op de lijst staan van 

actieve vrijwilligers. Wel is door het bestuur besloten om hem erevrijwilliger 

te maken, wat betekent dat hij altijd welkom is tijdens het koffiedrinken en dat 

hij ook welkom blijft op onze vrijwilligersuitjes. Bovendien willen we heel 

graag nog gebruik blijven maken van alle kennis die Piet heeft, met 

uitzondering van het witverven van hakken! 

         IPP 
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Advertentie voor  Vliegtuigtelegrafist in het blad Luchtvaart (Indië) 

 

februari 1941 
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Marinekalender 2022 en Mondkapjes MLD 
 

 

 

 

 

Oud-marineman Jan Kaauw is samensteller en uitgever van de Marinekalender. 

In augustus verschijnt de versie 2022, waarin als gebruikelijk ook een MLD-

onderwerp aan bod komt, dit jaar de Grumman Tracker. 

De verkoop geschiedt op non-profit basis waarbij de winst jaarlijks wordt 

geschonken aan een doel dat zich inzet voor de Nederlandse maritieme 

geschiedenis. Vorig jaar ontving de Traditiekamer een royale gift! 

Om praktische redenen is de marinekalender niet te koop in onze toko, maar 

alleen via Jan Kaauw in Julianadorp (johannes.kaauw@hetnet.nl). De kosten 

bedragen €8,75 (afhalen) of €12,75 (verzenden). Ook kan Jan Kaauw 

bemiddelen bij MLD-mondkapjes (€ 12,50). 

Voor meer informatie zie onze website. 

 

  

mailto:johannes.kaauw@hetnet.nl
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Uit het leven van een vliegende 

ambulancebroeder 

 

Het is 29 november 1977. 

Ik ben tweede vlieger op de Atlantic bij Cor Blokzijl en we staan op het 

marineveld Nîmes-Garons in Zuid-Frankrijk. Deze dag gaan we naar huis en 

we zijn al druk bezig met de kist en het vliegplan uit te boeken. Dan komt er 

een telefoontje van OPS CZM uit Den Helder. We krijgen de opdracht om eerst 

naar het Franse marinevliegveld Hyères bij Toulon te gaan, we moeten een 

gewonde opvarende van de Nederlandse vloot oppikken en meenemen naar 

Valkenburg. Het is mooi 

weer en we vliegen er op 

zicht naar toe.  Na de 

landing parkeren we de 

V256 voor de verkeers-

toren en vragen de 

controller waar de 

patiënt is die we moeten 

meenemen. ‘Attendez,  

hè’ zegt hij en gaat 

bellen. Tien minuten 

later komt hij terug op de 

verbinding en vertelt: 'het duurt nog even, uw patiënt ligt nog op de 

operatietafel'. (hè, wat?) De verwachting is dat er nog een half uur gesneden en 

geplakt moet worden, en dan is het nog een half uur rijden in de ambulance. 

‘Dus reken maar op een uur’. Wat krijgen we nou? We wachten een uur. Dan 

komt een Franse ambulance aanrijden. Ik sta in de staart boven bij de trap als 

iemand me toeroept: ‘Kun je dit even aanpakken?’ Het volgende moment sta ik 

verbouwereerd met een infuusfles met lange slang in mijn handen. De slang zit 

aan de andere kant vastgeprikt in een matroos van Hr. Ms. Van Nes (?) op een 

KM-brancard. Ik kijk omlaag en zie op de brancard een blote buik liggen met 

daarop een mozaïek, gevormd door een soort verhuistape. De scheepsarts van 
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de matroos is er ook bij. Ik zeg tegen hem: ’Jij gaat toch zeker wel met ons mee 

als begeleider naar Nederland?’ ‘Nee, zegt hij, dat zou ik wel willen, maar dat 

gaat helaas niet, ik moet terug aan boord’. ‘Hij is helemaal voor jullie’ en gaat 

terug naar zijn schip. Ja, daar sta je dan. Is de narcose al uitgewerkt? Het blijkt 

dat de matroos in donker Toulon te grazen is genomen door twee Noord-

Afrikanen, die met hun scherpe messen horizontale, verticale en diagonale 

krassen in de buik en darmen hebben aangebracht. Cor en ik denken na. We 

voelen ons wel voor het blok gezet. In onze vliegoverall genaaid. Hoe gaan we 

dit doen? Als we op grote hoogte vliegend een decompressie van de drukcabine 

krijgen, is het maar de vraag of de tapejes wel sterk genoeg zijn om de buik en 

darmen op hun goede plek te houden, dat ze dan niet open zullen barsten. Daar 

zijn tegenwoordig echt gruwelijke filmbeelden van te vinden. In samenspraak 

met de Franse verkeersleiders en een lage kaart plannen we een lage vliegroute 

van maximaal 8.000 voet, want tot deze hoogte kan de drukcabine de druk van 

het grondniveau (normaal) volledig handhaven. Dan zetten de luchtbellen in de 

buik niet uit. We bedenken een alternatieve route over steden met een 

luchthaven en een degelijk geoutilleerd ziekenhuis. Dan kunnen we desgewenst 

zo het gas dichttrekken, neus omlaag prikken en een emergency of mayday 

uitsturen. Zo gebeurt het. Met een vlieg- en geografische kaart en wat 

informatieboekjes op schoot zigzaggen we over midden Frankrijk noordwaarts. 

Op 8.000 voet, het zicht is goed, er is geen turbulentie. Onder ons lijkt het land 

op een kopie van een blinde kaart uit de vroegere aardrijkskundeles. We blijven 

vrij van Le Grand Paris. De patiënt en wij komen na 3 uur behouden in 

Valkenburg aan. Deze keer maken we wel een heel zachte landing! De tapejes 

zitten nog op hun plek en de patiënt is weer helder. De al wachtende KM-

ambulance met dokter neemt de man bekwaam van ons over. Pfff. Cor en ik 

nemen ons voor om dit soort opdrachten voortaan nooit meer zo te accepteren. 

Laat de patiënt eerst maar eens goed uit de verdoving komen of voldoende 

herstellen, en hem/haar nooit meer zonder doktersbegeleiding meenemen.  

De Franse slag hand in hand met de KM “Can do-mentaliteit” in de jaren ‘70. 

Het journaal vermeldt: geen bijzonderheden. 

 

Piebe de Boer. 
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Onder voorbehoud! 

Donateursdag 2021 

woensdag 6 oktober 

 

Onderwerp v.d. lezing staat nog niet vast 
U hoeft zich nog niet op te geven, 

u ontvangt tijdig een persoonlijke uitnodiging met details 

 

Boek “Een eeuw Marineluchtvaartdienst” 
 

De Marineluchtvaartdienst is opgericht op 18 augustus 

1917. In verband met het 100-jarig jubileum hebben 

een aantal prominente oud-MLDers (Kees Leebeek, 

Arie van der Hout, Kees Bakker en Anne van Dijk) in 

opdracht van de Stichting Vrienden van de 

Traditiekamer van de MLD een alomvattend boek 

geschreven over de enerverende geschiedenis van de 

MLD. In Een eeuw Marineluchtvaartdienst wordt een 

onbelemmerde blik achter de schermen geboden, 

waardoor vele gebeurtenissen en beslissingen worden 

verhelderd. Het boek is wetenschappelijk verantwoord, maar geschreven in 

toegankelijke taal en bevat veel, vaak unieke, foto’s. Bovendien wordt het 

doorspekt met zogenaamde sea stories, waarin de soms dramatische 

belevenissen van de maritieme luchtvarenden en het grondpersoneel centraal 

staan. De omslag en enig binnenwerk is ontworpen door de bekende 

kunstenares Leentje Linders. Gijs Dragt heeft gezorgd voor een prachtige, 

uitgebalanceerde vormgeving. Mocht u nog niet in het bezit zijn van dit 

prachtige boek: de Toko van de Traditiekamer heeft nog enkele exemplaren te 

koop voor de inmiddels gereduceerde prijs van € 39,95 (exclusief de eventuele 

verzendkosten ad € 8,00). 
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Samenstelling bestuur Stichting Vrienden 

van de Traditiekamer MLD 

 

Voorzitter:  A. (Anne) van Dijk - CDR b.d.  (traka@vandijksr.nl ) 

Secretaris:  W. (Wilfred) F.C. Muilwijk - KTZ b.d. 

Penningmeester: I. (Inge) K. Peters-Prey -LTZ2 b.d.  

Lid:   J. (Hans) H.G. Rekveld - LTZT2 b.d. 

    H.(Henry) G. Jongeleen - KLTZT b.d. 

     

      

 

____________________________________________________________  

 

Donateur worden van de Stichting 

Vrienden van de Traditiekamer MLD 

De jaarlijkse bijdrage voor individuele donateurs is € 12,50 en voor 

bedrijven/instellingen € 125,00. 

U kunt zich aanmelden middels het formulier op de laatste pagina. 

 

____________________________________________________________         
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Aanmeldingsformulier Stichting Vrienden 

van de Traditiekamer MLD 

 

Naam:………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode:…………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats:………………………………………………………………………………………………  

Emailadres:………………………………………………………………………………………………… 

Bij Def. gewerkt van  ……………………………..tot……………………………………………… 

Registratienummer:…………………………………………………………………………………… 

Marinenummer:………………………………………………………………………………………… 

Veteraan: ja/nee                     Nummer Veteranenpas:……………………………….       

Postactief: Ja/nee                    Nog actief dienend: ja/nee 

Geeft zich hierbij op als donateur van de Stichting Vrienden van de 
Traditiekamer MLD en zal de donatie overmaken naar  
NL53 RABO 0370 5018 53 t.n.v. St. Vr. vd Traditiekamer MLD (individuele 
donateurs € 12,50 en bedrijven/instellingen € 125,00 per jaar). 

 
Dit formulier opsturen naar:  
Stichting Vrienden van de Traditiekamer MLD 
t.a.v. I.K. Peters-Prey 
Boterzwin 2207 
1788 WC Julianadorp 
Of per mail:  bovenstaande gegevens doorgeven aan de penningmeester 
petersprey@hetnet.nl



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

 
  


