
       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                   
 

 

  Hr. Ms. Woerden M820 – A822 

*** Korte berichten *** 
 

Het afgelopen jaar is na een kort, maar heftig ziekbed Frans van Es overleden. Frans is ge-

cremeerd en zijn as staat bij zijn vrouw Nel in de woonkamer. Frans wilde geen bloemen bij 

zijn begrafenis, maar een donatie voor het dierenasiel waar hij vaak aanwezig was. 

Ook hebben we weer een reünie gehad, deze keer op de Ex Hr. Ms. Naarden en was georga-

niseerd door Sytze Sytsma. Helaas kon niet iedereen komen die zich voor de reünie had op-

gegeven. Enkele berichten over de reünie kunnen jullie in het gastenboek vinden. Het gas-

tenboek zal vanaf heden ons „enige‟ communicatiemiddel zijn. Voorheen hadden we ook een 

blog, maar daar ben ik mee gestopt zoals jullie hiernaast hebben kunnen lezen.  
De DVD collectie heb ik geschrapt. Jullie kunnen binnenkort de foto‟s gratis krijgen via het 
dropbox principe. Later hier meer over. Als jullie de website waarderen kunnen jullie de web-
site wel sponsoren! Voor meer info hierover kunnen jullie de Hr. Ms. Woerden website raad-
plegen. 
Inmiddels is de lijst met ex opvarende gestegen tot 106 personen. De laatste tijd zijn er ook 
enkele mensen uit de jaren 60/70  bij gekomen.  
Ook zou ik het leuk vinden als jullie foto‟s willen opsturen. Kijk nog eens in de oude doos of 
daar nog wat tussen zit, vooral de (zeer) oudgediende zou ik willen oproepen. Maar ook foto‟s 
van de afgelopen reünie, op de Naarden, zou ik graag in ontvangst willen nemen opdat ik 
deze in de foto rubriek “Reünie 2011” kan toevoegen. Ik heb inmiddels twee foto‟s ontvan-
gen.  
Oude verhalen zijn ook nog steeds van harte welkom. In het verleden is wel eens wat be-
loofd, maar (jammer genoeg) weinig van gekomen.  

Als jullie een muziekje bij jullie foto‟s willen hebben, dan dienen jullie dit nummer in een mp3 
formaat naar mij toe te sturen. 

 

Als laatste wil ik iedereen een zeer gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2012 toewen-

sen.           

 

René van der Vegt 

Webmaster Ex Hr. Ms. Woerden 

                         
   

 Reünie 2011 – Ex Hr. Ms. Naarden 

     

     

 

Website 
De website is de afgelopen tijd 

opnieuw ingedeeld en heb ik 

de lay-out lichtelijk veranderd. 

Ik heb enkele rubrieken weg-

gelaten en er een enkele aan 

toegevoegd, soms beveiligd.  

Ik heb een nieuw programma 

moeten kopen voor het bou-

wen van de website omdat er 

gigantisch veel spam via de 

blog binnen kwam. Na het pro-

gramma te hebben geïnstal-

leerd bleek niet alles, waar on-

der de blog, uit het oude pro-

gramma te zijn overgenomen. 

Dit leiden tot een hoop frus-

tratie. Ik heb daarom besloten 

de blog te verwijderen en al-

leen het gastenboek te gebrui-

ken voor communicatie. Ik heb 

helaas niet alle reacties kunnen 

behouden vandaar dat er nu 

een oproep is om in het gas-

tenboek te gaan kijken of jouw 

blog bericht nu wel of niet be-

houden is. Het kan zijn dat ik 

jouw stukje niet heb kunnen 

behouden. Als dat zo is dan 

zou ik je willen vragen of je 

jouw stukje opnieuw zou willen 

schrijven en opnieuw zou wil-

len toevoegen. 

Facebook 
Tegenwoordig hebben we ook 

een facebook pagina. Dit is een 

initiatief van Henk Voskuilen. 

                         

      

 

http://hrmswoerden.nl/home.html
http://www.facebook.com/groups/147577455333093/

