
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo Ex. Hr. Ms. Woerdengangers,              8 Januari 2016  
 
Iedereen de beste wensen voor 2016! 
 
1.Website 
Ben net klaar met de website. Ik heb onze website behoorlijk kunnen updaten! Ik koop namelijk elk jaar een update 
van een programma, wat ik in 2009 heb gekocht, om de Woerden website te maken. Dit jaar zaten er een paar 
leuke dingen bij die de website een nog professioneler look geeft dan voorheen. Vooral de pagina’s: 
http://www.hrmswoerden.nl/artikelen.html; http://www.hrmswoerden.nl/cmndt-s.html; 
http://www.hrmswoerden.nl/nieuwsbrieven.html hebben een flinke opknapbeurt gekregen.  
 
De pagina (http://www.hrmswoerden.nl/in-memoriam.html) heb ik weer in zijn oude glorie teruggebracht. Ik vind 
het er beter uit zien zo! 
 
De lay-out heb ik dit keer zo gemaakt dat het tekstgedeelte een witte achtergrond heeft met zwarte letters. 
Voorheen wilde ik weleens wat corrigeren, maar met witte letters was het zeer moeizaam werken. Ook vond ik het 
jammer dat het schip niet in de lay-out was opgenomen. Nu wel dus! De kop en achtergrond van de lay-out komen 
nu overeen met waar de Woerden voor in het leven was geroepen.  
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De reden waarom ik laatst de website heb moeten verbouwen was een crash van mijn computer. Hierdoor waren 
er lay-out gegevens van de website verloren gegaan. Hoop dat dit niet meer gebeurd en mocht het toch zo zijn, ik 
ben nu ‘hopelijk’ beter voorbereid! 
Een probleem wat ik als zeer onprettig heb ervaren is dat ik, na deze crash, mijn woerden e-mailadres niet opnieuw 
in mijn outlook had geïnstalleerd. Dit betekend dat ik voor een lange periode geen e-mail ontvangen heb. Het was 
afgelopen week dat ik mijzelf afvroeg hoe dat kwam. Helaas, toen was het kwaad al geschiedt! Ik schaam mijzelf 
hiervoor, zeker als men naar de webmaster van de woerdenwebsite een bericht stuurt met de mededeling dat haar 
vader is overleden en daarover niets hoort. Gelukkig is dit inmiddels recht gezet! Het is maar goed dat je voor je 
fouten vergeving kunt vragen.    
 
Ondanks alles hoop ik dat jullie tevreden zijn over de website. Mocht je nog problemen op de website tegenkomen, 
laat het dan even weten dan kan ik het corrigeren.  
 
2.Webbrowser  
Ook wil ik zeggen dat de website het meest tot zijn recht komt in windows explorer. In Google chrome kunnen de 
kleuren nogal een rossig tintje krijgen.  
 
3.Smartphone 
Een ander leuk iets is dat de website tegenwoordig ook goed te bekijken valt op een smartphone en alle andere 
mobiele apparaten. Ik ben nog wat aan het knutselen, maar hoop spoedig een goed en leuk resultaat te behalen. 
De website komt er niet volledig hetzelfde uit te zien, maar alles is leesbaar en alle foto’s kun je op je gemak 
bekijken. Je zal maar in de trein zitten en niets te doen hebben… Veel plezier ermee!  
 
4.Reünie 2016! 
Ludwig Willen en ondergetekende gaan voor dit jaar weer een reünie organiseren. We zijn nog aan het nadenken 
over de hoes en wats…. Voor meer info kun je altijd op de website kijken.   
 
5.Inloggen op de website 
Op onze website kun je inloggen! Ik zal separate de inlogcodes toesturen. De gebruikersnaam is: …... De volgende 
mail zal het wachtwoord bezitten.  
 
6.Nieuwe bemanning 

1. Joop Seelt   Nr. 083 
2. Vincent Broeke   Nr. 116 
3. Roelof Lijkendijk  Nr. 117 
4. Albert Dijkstra  Nr. 118 
5. Gerrit de Jonge  Nr. 119 
6. Jos Besters  Nr. 120  

 

7.Overleden bemanning   
1. Jan Hoorns  30 September 2013 
2. Peter van Beersum    2 Oktober 2014  
3. Johan Koster      2 September 2014 

 
 
Groet vanuit het zonovergoten Rotterdam, 
 
René van der Vegt 
Webmaster Ex Hr. Ms. Woerden 
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