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VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL 

Het is alweer 2019. Namens het bestuur mag ik u een heel goed en (zo) 
gezond (mogelijk) jaar toewensen. De tekst tussen haakjes werd mij 
ingegeven door het feit dat we geen  van allen 21 meer zijn. Uw bestuur doet 
zijn best en dat zal van uw kant ongetwijfeld ook zo zijn.  
Dan hierbij de convocatie voor onze reünie 2019. Die van 2018 werd na 
ruggenspraak met de leden weer in Avifauna gevierd. Omdat de huur van de 
boot daardoor werd uitgespaard konden wij wat doen voor alle leden en niet 
alleen voor hen die aanwezig konden zijn.  
Ik ontving van diverse kanten positieve reacties, zowel uit Nederland als 
Afrika, Spanje en Australië. Ja, ook daarheen werden de enveloppen 
gestuurd,  soms (leek mij) met de Ossewâ maar hij kwam er dan toch. 
Omdat een dubbelfunctie mij minder geslaagd leek, trad ik terug als 
redactielid van de RIL-post. Wij vonden Theo Strauss bereid toe te treden. 
Zijn naam kent u al uit de eerdere RIL-posten. Nu moet hij helemaal “in the 
open” treden.  
Sommigen zullen zich afvragen of we de reünie 2019 weer samen met de 
KPM zullen vieren. Dat is dit jaar niet zo, omdat de KPM-Oud Roesters (is 
dat wel een woord?) hun eigen jubileum vieren. Vieren zij dan 90 jaar? 
Respectabele leeftijd! 
Vanachter de bestuurstafel gaan onze buitengewone gelukwensen voor 
deze oude knar. En dat doen we dan ook namens alle leden van onze 
vereniging, waarvan overigens zo’n 50 ook lid zijn bij de KPM vereniging. 
Wij stellen u ook nieuwe bestuursleden voor. Zij vormen dan de versterking 
vanuit de jongere garde.  
Op het moment dat ik dit schrijf heb ik net de 2018 afsluiting van de 
penningmeester ontvangen. We zijn een gezonde vereniging, en dat mag 
ons blij stemmen. 
Rest mij u aan te moedigen naar onze reünie te komen. U zult aangenaam 
verrast zijn hoeveel bekenden u KUNT tegenkomen, als u ze tenminste 
HERkent!!    Tot ziens in Avifauna! 

Jaap de Rooij, uw voorzitter 

N.B. Nagekomen bericht van de Voorzitter: Met het oog op de verjonging 
en vervanging van bestuursleden, worden de volgende kandidaten op de 
ALV aan u voorgesteld: Mw.C.J.Hakemulder,  HH. J.A.M. van Raamsdonk,   
H.van der Laan en J.P.G. Florie. Meer uitgebreid zullen zij zich op de ALV 
aan u voorstellen. 
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VERENIGING VAN OUD-PERSONEEL 
 DER 

KONINKLIJKE JAVA-CHINA-PAKETVAART LIJNEN N.V. 
(ROYAL INTEROCEAN LINES) 

Agenda voor de 71-ste ALV op Zaterdag 11 Mei 2019 
Aanvang 11.00 uur 

In de bovenzaal van AVIFAUNA in Alphen a/d Rijn 

1. Opening en eventuele mededelingen.

2. Jaarverslag 2018 en een moment ter herdenking van ontvallen
leden gedurende het afgelopen verenigingsjaar.

3. Notulen ALV van 12 Mei 2018.

4. Jaarverslag en Financieel overzicht 2018 en begroting 2019.

5. Kascommissie 2019. De kascommissie voor 2018 bestond uit de
heren R. de Mes en R. Tresfon. Wie voor 2019 ?

6. Mutaties bestuursleden. Rooster van aftreden bestuursleden; toe-
treding bestuurslid Ineke Hakemulder en zo mogelijk nog iemand
van de vloot.

7. Statuten: statutair is vastgelegd wat er gebeurt met het saldo als de
vereniging ophoudt te bestaan.

8. Terugblik Jubileum Reünie.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.
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Memories. 
 

 
STRAAT MADURO in Brisbane 

 

 
TJITJALENKA op de rede van Mauritius.  
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VERENIGING VAN OUD-PERSONEEL 
 DER 

KONINKLIJKE JAVA-CHINA-PAKETVAART LIJNEN N.V. 
(ROYAL INTEROCEAN LINES) 

VERSLAG  70ste VERENIGINGSJAAR 
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018 

Leden / Donateurs overleden in het verenigingsjaar 2018 
Dhr. Welmer ten Grotenhuis 02-01-2018 
Dhr. H.L. van Dam 05-01-2018 
Dhr. M.J. Kleef 22-01-2018 
Dhr. E.F. Aalberts 15-04-2018 
Mw. A. Peddemors  02-07-2018 
Dhr. B. Pleizier 19-08-2018 
J.H. Ravesloot 28-08-2018 
Dhr. M.G.W. Wiessner  26-09-2018 
Dhr. N.E.F.M. van der Schrieck 20-07-2018 
Mw. G. Verkerk – Jeroense          datum onbekend 
Dhr. H.Y.P.  Kortekaas       19-09-2018 
Dhr W.A. van Baar van Slangenburgh     datum onbekend 
Dhr. A. Bennis 22-08-2018 
Mw. A.J. van der Kroft –van der Wolf       12-11-2018 
Mw. J.H. Westrate –Wiebes      11-11-2018 
Mw. M.M. Terhorst-Gabrielse         14-12-2018 
Dhr. B.J. Knegt       27-12 2018 

“Dat zij rusten in vrede” 

Ook dit jaar vierden de verenigingen van oud personeel van KPM en KJCPL 
gezamenlijk hun jaarlijkse bijeenkomst. 
Voorafgaand aan deze reünie hielden beide verenigingen, separaat, hun 
algemene ledenvergadering. 
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, met daarop aansluitend de 
reünie, die op 6 Mei plaatsvond, werd door 36 leden bijgewoond en 
voorgezeten door de zes bestuursleden.  

Het RIL-ontvangstcomité  bestond deze keer uit de dames Dolman en 
Ligtenberg. 
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Margot Ligtenberg verzorgde de shuttle service tussen station Alphen a/d 
Rijn en Avifauna. Het bestuur is zeer dankbaar voor hun inzet. 
 
Deze gezamenlijke reünie was weer goed bezocht en werd er van het 
gebruikelijke “kookspektakel-buffet-lunch” volop genoten. 
 
Voor de kranslegging tijdens de dodenherdenking op 4 Mei bij het 
koopvaardij-monument “De Boeg” te Rotterdam was onze vereniging 
vertegenwoordigd door bestuurslid Herman van Kapel. 
 
Bij de herdenking op 15 Augustus van de KPM-en JCJLslachtoffers tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, vertegenwoordigden Jaap de Rooij en Fred 
Broersma onze vereniging in de Stichting Prins Hendrik te Egmond en hield 
voorzitter Jaap de Rooij een toespraak. 
 
 

  
Impressie herdenking te Egmond aan Zee 
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Van de redactie 
Aanbeveling van John van Doornik  voor de 
site: https://gwulo.com. Kijk en herbeleef onze 
thuishaven Hong Kong in woord en beeld van 
toen en nu 

Krantenknipsel uit 1968 met een  verslag 
voetbalwedstrijd tussen Holland en Brazilië 
in Dar Es Salaam. (uit ons RIL-Post archief) 

O.a.in deze uitgave: In de serie ‘Vrouwen in het 
vaargebied’: Elly van Wilgenburg. Verder 
bijdragen van Anton Steketee en Gert Boot. 

Laatste deel van de  sloopreis van de RUYS door Henk v. der Molen. 

Foto’s van gearriveerde scheepsmodellen, o.a. van Hollandse STRAAT- F 
schepen. Gelukkigen: Jan Hendrik Meurer en Theo Strauss. 

Als aandenken aan de reünie 2019 een uniek 
aanbod van de vereniging. 
Voor thuis of op de boot een vlag van de KJCPL. 
en wel in twee maten: 
30 cm x 45 cm à € 15,-- per st. 
50 cm x 75 cm à € 20,-- per st. 
De prijs is exclusief verzendkosten. 
De vlaggen zijn gemaakt van brandvertragend 
materiaal en geheel wasbaar en vochtwerend. 
De bestelling kan opgeven worden gelijk met de ‘Aanmelding voor de 
reünie’; zie ‘Inschrijfformulier’. Tijdig besteld, levering tijdens de a.s. reünie! 
Betaling dient te geschieden gelijk met de kosten van de reünie en de 
eventuele lidmaatschapskosten. Voor die leden die niet op de reünie 
aanwezig kunnen zijn, worden de verzendkosten in overleg bepaald 

Het (kapitein) Zeylstra archief. Kijk eens op: WWW.KJCPL-RIL.nl/ 

En last but not least! De redactie van de RIL-Post heet Theo Strauss van 
harte welkom. en dankt Jaap de Rooij voor z’n jarenlange inzet, zijn 
bijdragen, zijn opmerkingen en zijn correcties 
.  
(de afbeelding op de achterzijde is van Theo Strauss. Wie herkent toevallig 
de andere  schepen naast de NIEUW HOLLAND ll? 

https://gwulo.com/
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Wonen in het vaargebied 
bijdrage van Elly van Willigenburg-Kersten 

 
Rob en ik hadden net een zoon gekregen in Holland. Samen met dit kleine 
mannetje vertrokken we naar Durban om daar een termijn van 3 jaar te gaan 
wonen. Rob had vooraf reeds contact gehad met Mw. Noë. Zij ging met haar 
man op reis en bood ons hun appartement aan. Zodoende konden we een 
eigen flat vinden en wachten op ons meubilair uit Holland. We kregen een 
flat in Falaise, op de 7e verdieping. Heel gedoe tijdens de verhuizing, telkens 
de lift naar 7 hoog en terug. 
Al snel daarna moest Rob (2e stuurman) weer gaan varen. Twee of 3 
maanden van huis op diensten  naar het Verre Oosten, of Zuid Amerika, 
West Afrika maar ook de Perzische Golf. En dan een paar dagen in Durban. 
Geen ideaalbeeld, maar daar leer je wel mee om te gaan als zeemansvrouw. 
Veel schrijven zodat je op de hoogte blijft van elkaars leven. 
Intussen had ik al wat andere dames leren kennen; in die tijd woonden er 85 
RIL gezinnen in Durban. Velen bij South Pier, waar wij ook woonden, maar 
ook in de stad en zelfs in de buitenwijken. Meestal wat ouderen die een huis 
hadden gekocht. 
Na Falaise, Prince Street, verhuisden we naar de overkant in Carrilon; een 
prettiger appartement. Ook daar weer bekende RIL mensen wat het leven 
plezieriger maakte. We hadden uitzicht op de pier, en zo kon ik zien wanneer 
er een schip in-of uitging. Als ik bericht had dat Rob in aantocht was, keek ik 
naar de pier om te zien of het schip  de haven binnen liep. Kwam hij thuis, 
was het slechts een paar dagen. Elke dag maakte ik een wandeling met ons 

zoontje Steven. Zo ontmoette ik 
een Zuid Afrikaanse die ook 
vaak  langs de boulevard liep en  
me eens  aansprak omdat ze 
mijn (Hollandse) kinderwagen zo 
mooi vond. Haar dochtertje was 
een maand jonger dan Steven. 
De vriendschap die toen 
ontstond, duurt tot op heden. Nu 
mailen we en sturen foto’s van 
onze kinderen en kleinkinderen. 
Zij en haar oudste dochter zijn 
hier in Holland op bezoek 
geweest. Ik heb geluk gehad een 

reis met Rob mede te maken. Iemand vond het leuk om op Steven te passen 
en  gelukkig ging het allemaal goed. Toen we er een paar jaar woonden en 
Rob in Zuid Amerika zat, kreeg ik bericht dat mijn vader plots was overleden. 
Nov. 1966, 58 jaar oud. 
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Toen bleek hoe belangrijk het is om vriendinnen te hebben. Mijn buurvrouw, 
An Bos, was meteen bereid te helpen. Ik ging koffers pakken en zij belde het 
agentschap om een vlucht te regelen. Steven en ik moesten  ’s middags om 
5 uur vliegen. De gasten die ik die avond kreeg, werden afgebeld, maar  heb 
ze wel gevraagd me naar het vliegveld te brengen, en dat kon gelukkig. In 
plaats dat mijn ouders ons zouden bezoeken in jan 1967, bleef ik 2 maanden 
in Holland. Hartje winter. Voor Steven moest ik kleding lenen van de  zoon 
van een vriendin. Na alle heftige emoties is mijn moeder meegegaan naar 
Durban en is 5 maanden bij ons gebleven. 
In jan.1968 werd onze 2e zoon Arthur geboren. Als Rob een paar dagen thuis 
was, was het feest voor de boys. Lekker stoeien met papa. Het schip lag dan 
wel 3 dagen in de haven, maar betekende niet dat Rob 3 dagen thuis was. 
Vaak ging ik met de kinderen naar boord zodat ze de hut van pa zagen, waar 
ze snel uitgekeken waren; zo groot was die hut niet. En dan was er alweer 
snel vertrek tot verdriet van de kinderen dat pa weer weg was.  
Febr.1969, in het heetste seizoen van het jaar, spullen inpakken, want we 
zouden in maart weer terug gaan naar Holland. Menig zweetdruppel is er 
gevallen, maar ook tranen. Rob kwam begin maart thuis, toen de container 
al onderweg was naar Holland. In maart naar Holland gevlogen met een ziek 
kind dat oorontsteking had. De dokter vond het reizen verantwoord. Dat 
hebben we geweten Arthur heeft de gehele reis liggen huilen. Voor ons, 
maar ook voor de medepassagiers niet zo prettig. Vertrek Durban 31 graden, 
aankomst Amsterdam min 9. Na aankomst meteen naar de oorarts: 
ontsteking aan beide oren was zijn conclusie. 
 In Nederland tijdelijk bij moeder gelogeerd. Rob moest in sept. weer naar 
school. We hebben eerst een huis gekocht en ingericht. Rob moest pas in 
sept. weer naar school voor z’n volgende  rang, maar kon al wel eerst stage 
lopen in een ziekenhuis voor z’n EHBO. In jan.1970 is onze 3e zoon Wilfred 
geboren. We hebben nooit plannen gehad om ons permanent in Zuid Afrika 
te vestigen, maar hadden deze 3 jaar ook niet willen missen. Nadien zijn we 
er nog diverse keren geweest als ik met Rob mee kon varen. Vrienden in 
Port Elizabeth en Kaapstad bezocht. Ook onze jongens hebben div. reizen 
met hun vader gemaakt, wat het gemis enigszins vergoedde. 
Rob is sinds 1991 met pensioen, vervroegd vanwege een ontslaggolf waar 
hij net inviel. Maar, we hebben een goed leven, af en toe phpd. (pijntje hier, 
pijntje daar). Onze zoons en schoondochters hebben het goed, en we 
hebben intussen 4 klein kinderen. De cirkel is rond en we hopen nog een 
flink aantal jaren te genieten van alles en iedereen. 
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Geschiedenis van een schip 
bijdrage van Theo Strauss 

Waarom een model van een oud vrachtschip bestellen?  Deze vraag werd 
de laatste tijd erg vaak gesteld omdat ‘millenials’  geen idee hebben hoe nog 
niet zo lang geleden lading de wereld over ging.  Laat staan dat ze enig idee 
hebben hoe ‘expatriates’ opgeleid werden in de jaren 1960/70. 
Jan Hendrik en ik begonnen in Durban op de inkomende vrachtafdeling 
onder leiding van de heer Kort en na hem Wibo Schipholt.  Wij moesten 
zorgen dat de manifesten op tijd klaar waren want een kopie werd altijd voor 
vertrek aan boord gebracht en voor sommige bestemmingen moesten de 
manifesten ook gelegaliseerd worden. Een consul van een of ander Zuid-
Amerikaans land hield kantoor vlak bij ons kantoor aan de Esplanade in 
Durban. De heer Kort gaf ons geld mee en de opdracht om de manifesten 
(getyped door Indiase klerken) voor de legalisering, met veel stempels, weer 
onmiddellijk terug te brengen naar kantoor. 
Altijd een grote tijdsdruk en in sommige gevallen waren we zelf bezig met de 
vreselijke Roneo apparaten (vieze blauwe inkt, waardoor witte overhemden 
steeds vies werden) om de manifesten gereed te krijgen. (Men moest witte 
overhemden dragen als wal medewerker en wel met lange mouwen!) Vanuit 
het kantoor kon je schepen zien aankomen, zien liggen of zien vertrekken; 

een beeld om nooit te vergeten. Maar het prettigste was toch gewoon 
redetijger te zijn en de schepen te bezoeken; alles wat de kapitein en de 
eerste stuurman wensten (alles, daarover later meer) moesten wij regelen, 
7 dagen per week, 24 uur per dag. Sommige namen zijn altijd bijgebleven: 
Kapitein Koch, Peddemors, Starkenburg, Eichhorn, Kaersenhout, maar ook 
chief officer Steevensz en Van Willigenburg. 
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We bezochten ze aan boord en omdat men veel langer aan boord was dan 
heden ten dagen, leerde men elkaar kennen. Tegelijkertijd liep je over een 
schip, bekeek de lading (rook je ook), zag je de verpakkingen en vond je de 
weg aan boord van het schip. Een TJILIWONG was wel iets anders dan een 
STRAAT FREETOWN. Heel apart was ook wanneer passagiers problemen 
opleverden, zoals aan boord van de STRAAT TOWA. De redetijger moest 
het oplossen; ook bijvoorbeeld, wanneer de passagier haar(!) bar-bill niet 

wilde betalen. 
Veel herinneringen komen terug, juist 
wanneer men weer naar het model kijkt, 
dat na een lange reis uit China  met het 
m.s. EVER GOODS  eindelijk in 
Rotterdam aankwam. Met alle andere 
honderden modellen uit een 20-voet 
container.  
De tewaterlating kon helaas niet 
doorgaan in Frankrijk; bleek toch een te 
groot logistiek probleem. 

Wie heeft die andere Hollandse STRAAT-F schepen gekocht? We horen 
graag wie dat zijn! 

Nico Ros en Jan Hendrik Meurer. Trots met een 
 Holllandse STRAAT F.  
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C O N V O C A T I E  R E Ü N I E  2 0 1 9  
 

Z A T E R D A G  11 M E I  2 019 
In Vogelpark-Restaurant AVIFAUNA 

Hoorn 65, Alphen a/d Rijn 
telefoon: 0172-487575 

 
1. TIJDSCHEMA 

10.15 uur ARA-zaal open 
11.00 uur aanvang Algemene Leden Vergadering in bovenzaal 
13.00 uur buffet lunch 
16.00 uur einde reünie 

 
2 VERVOER 

Alphen a/d Rijn is per trein bereikbaar. Evenals vorig jaar zal vervoer 
van het station naar Avifauna vv. worden aangeboden. Dit is beperkt en 
enkel voor deelnemers aan de reünie. Vertrek zal plaats vinden tussen 
10.15 en 10.50. aan de busstationzijde De terugreis is nader te bepalen 
maar staat gepland om circa 16.15 uur. Tevens is er een taxistandplaats 
op het stationsplein (advies: taxi vooraf boeken). Er is een grote / gratis 
parkeergelegenheid bij de ingang van het vogelpark. 

 
3 DEELNAME 

Deelname is open voor leden van de vereniging met introducé(e)s. Het 
bestuur nodigt ereleden uit om de reünie als gast bij te wonen. 

 
4 BETALING VAN CONSUMPTIES 

Alle consumpties uit het Hollandse assortiment zijn bij het 
inschrijfbedrag inbegrepen. 

 
5 BUFFET, “Kookspektakel!” 

Dit bestaat o.a. uit: soep - salade - verschillende koude gerechten - 
verschillende warme gerechten en diverse nagerechten. 

 
6 JAARVERGADERING 

Het aantal zitplaatsen in de bovenzaal, waar de jaarlijkse 
ledenvergadering zal worden gehouden, is beperkt. Daarom is het 
verzoek dat alleen stemgerechtigde leden aan de vergadering 
deelnemen en niet leden voor de duur van de vergadering in de grote 
zaal blijven 
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7 KOSTEN DEELNAME 
Daar Maersk Benelux B.V. haar subsidie aan onze vereniging heeft 
beëindigd, kunnen wij de deelnemers slechts een geringer lager bedrag 
berekenen dan de echte kosten. Een lid met eerste introducé(e) betaalt 
€ 40,- per persoon. Voor elke volgende introducé(e) wordt € 42,- 
berekend. Tot onze spijt zijn wij ook genoodzaakt deelnemende 
weduwen van overleden leden te vragen € 25,- aan de reüniekosten bij 
te dragen. 

8 OPGAVE DEELNAME - AFMELDINGEN 
Inschrijvingsformulier, pagina 15, graag zo volledig mogelijk invullen en 
tijdig (bij voorkeur per e-mail) insturen. 
Betaling graag voor 25 april. Reeds gestorte gelden kunnen slechts tot 
25 april worden gerestitueerd bij afzegging voor deze datum. Dringend 
verzoek is om uw deelnamesom tijdig te betalen. Aanmeldingen na 25 
april worden niet meer geaccepteerd. 

9 BETALINGEN (deelname en contributie) 
Het IBAN nummer van onze vereniging is NL14 INGB 000 004 8656. Bij 
betalingen van buiten Europa in de BIC-code nodig t.w.: INGBNL2A 

De penningmeester moet veel tijd besteden aan het innen van de 
contributie. Dit komt regelmatig voor bij leden die de reünie niet 
bezoeken. Deze leden wordt verzocht om voor 1 mei 2019 de jaarlijkse 
contributie over te maken.  

Het alternatief het opzetten van een incassosysteem vergt relatief hoge 
administratiekosten en werkt daardoor kosten verhogend. 

10 NAAMSVERMELDING, E-MAIL ADRESSEN en CONTRIBUTIE 
Vriendelijke verzoek het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te 
vullen. Dit voorkomt een mogelijke persoonsverwisseling. 
Daarnaast verzoeken wij de leden om wijzigingen in hun persoonlijke 
situatie, zoals adres en of e-mailadres wijzigingen tijdig door te geven 
aan de secretaris. Een up-to-date ledenlijst zorgt voor een effectieve 
communicatie bij de voorbereiding van de reünie en daarbuiten. 
Bij voorbaat dank. 



15 

REÜNIE 11 MEI 2019 
INSCHRIJFFORMULIER 

1. Ondergetekende, hr./ mevr.: ………………………………………………

zal wel /niet deelnemen aan de reünie dienstvak: ND  TD  CD RO Wal.

met …..   introducé(e)(s)

hr / mevr.………………………………………………………………..

2. Ondergetekende denkt de jaarvergadering  wel / niet bij te wonen.

3. Specificatie verschuldigde bedragen:
1 x lid à € 40,- (geldt niet voor gasten van de vereniging)    € ……. 
1 x weduwe van lid  à € 25,-     € ……. 
1 x eerste introducé(e) van het lid  à € 40,-     € ……. 

Extra introducé(e)(s)      à € 42,-     € ……. 

 Totaal uit hoofde van deelname reünie     € …… 

Te vermeerderen met, voor zover nog niet voldaan:  
CONTRIBUTIE 2019 à € 20,-(beperkte leden €10,-)    € ……. 
+ achterstallige contributie(s) op 1 januari 2019         € ……. 
KJCPL vlag: 30 cm x 45 cm      à  € 15,-- per sts. € ……. 
KJCPL vlag: 50 cm x 75 cm     à  € 20,-- per sts € ……. 

      TOTAAL GENERAAL      € ……. 

Busvervoer: maakt  wel / geen gebruik van de speciale busverbinding van 
NS station naar Avifauna (visa versa). Met ……Personen.(zie blz.13, punt 
2 voor meer details) 

Het totaal bedrag te voldoen uiterlijk 25 april 2019 op IBAN rekening:  
NL14 INGB 000 004 8656 t.n.v. onze vereniging: Ver. O.P. der KJCPL. 

Ingevulde formulier sturen naar reünieorganisator: Renier Ligtenberg. 
Bij voorkeur naar E-mail: kjcplreünie@gmail.com of naar  
Adres: Weerdeel 20, 4847 CV TETERINGEN  (Tel: 076-5873542)  

Plaats  ........................................ 
Handtekening ……………………………    

mailto:kjcplreünie@gmail.com
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Website van de vereniging 

Sinds  enige tijd is onze nieuwe website in de ‘lucht’. Henk Kers is binnen
het bestuur het aanspreekpunt en coördinator voor beheer en bijwerken 
van de website. 
Hiermee kan er meer en frequenter interessante zaken uit het RIL-verleden 
aan onze leden worden aangeboden.Wij hopen dat met ondersteuning van 
onze leden de website een succes wordt. 
Materiaal voor zowel de RIL-Post als de website kunt u aanleveren aan de 
hoofdredacteur van de RIL-Post of de beheerder van de website. 

Contactgegevens webbeheerder: Henk Kers 
E-mail: henk.j.kers@hetnet.nl   

Website naam: www.kjcpl-ril.nl/ 
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VERENIGING VAN OUD-PERSONEEL 
 DER 

KONINKLIJKE JAVA-CHINA-PAKETVAART LIJNEN N.V. 
(ROYAL INTEROCEAN LINES) 

Notulen 70ste Algemene Ledenvergadering 
van de Vereniging van Oud-Personeel der K.J.C.P.L, 

gehouden op 12 mei 2018 in Avifauna te Alphen a/d Rijn 

1. Opening.
De voorzitter, Jaap de Rooij, opent de algemene ledenvergadering. Hij
verwelkomt de ereleden, mevrouw Gooszen en de heer Slettenaar en
de aanwezige leden. Het bestuurslid de heer Broersma en meerdere
leden hebben zich voor deze vergadering afgemeld.
De namen van de in de afgelopen periode overleden leden of partners
worden voorgelezen. Zij worden met een moment van stilte, staande
herdacht.

2. Notulen jaarvergadering gehouden op 7 mei 2017
Geen aanvullingen, wijziging of vragen waarna de notulen door
voorzitter en secretaris worden ondertekend.

3. Jaarverslag en financieel overzicht 2017
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële overzicht:
- Een aantal leden hebben vooruit voor meerdere jaren hun 

contributie betaald. Hiervoor is een  aparte post opgenomen in het 
financiële overzicht.  

- De kascommissie voor het jaar 2017 heeft op 19 januari de kas 
gecontroleerd en in orde bevonden. Saldo op bankafschriften komt 
overeen met die genoemd in het financieel jaaroverzicht.  

- Het jaar 2017 is afgesloten met een negatief saldo van € 172,20. Na 
voorlezing van het verslag van de kascommissie, wordt het bestuur 
gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid.     

4. Bestuur.
Eind 2018 loopt de termijn van de heren F. Broersma en J.B. Nolthenius
af. J.B. Nolthenius heeft zich weer voor een volgende termijn
beschikbaar gesteld. De vergadering stemt met applaus in met deze
herbenoeming.  F. Broersma heeft aangegeven niet meer herkiesbaar
te zijn. Gezien het aftreden van F. Broersma nodigt de voorzitter leden
uit om zich te melden als kandidaat voor een bestuursfunctie.
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5. Benoeming leden en plaatsvervangende leden kascommissie.
De kascontrole van het verenigingsjaar 2017 werd uitgevoerd door de
heren E. van Tellingen en D. Frikkee.
De voorzitter stelt voor om de kascontrole voor het jaar 2018 te laten
uitvoeren door de heren R. de Mes en R. Tresfon. De heren,  D. Frikkee
en E. van Tellingen, zullen dan plaatsvervangend lid zijn. Dit voorstel
wordt door de vergadering aangenomen.

6. Aanmelding en contributie
Het aantal leden bedraagt 487 waarvan 136 met een lidmaatschap voor
het leven. Van de leden zijn 88 weduwe waarvan er 8 vol lid zijn
(lidmaatschap met stemrecht) en 10 met een beperkt lidmaatschap.
Tevens telt onze vereniging 13 donateurs.

Bij de behandeling van dit agendapunt komt de vraag “hoe lang gaan we 
als vereniging door?” De voorzitter verwijst naar een eerder gedane 
opmerking van Kees Dirkzwager, “het laatste lid doet het licht uit met als 
enig zorg dat de kas leeg moet zijn”. In de praktijk zal bij een verder 
(onvermijdelijke) daling van het ledenaantal er een moment komen dat 
de ondergrens om een vereniging levensvatbaar te laten zijn wordt 
bereikt. Wat die ondergrens zal zijn is moeilijk aan te geven. Het dan 
zittende bestuur zal dit dan moeten beoordelen en hun visie aan de ALV 
ter beoordeling voorleggen. 

7. Samenwerking van de verenigingen KPM en KJCPL
Beide verenigingen hebben besloten hun jubilea afzonderlijk te vieren.
De KPM heeft haar jubileum in 2019. De eerst volgende gezamenlijke
reünie zal daardoor weer in 2020 kunnen plaatsvinden. Op de ALV van
2019 kan de vergadering zich weer uitspreken over een bestuursvoorstel
tot het gezamenlijk vieren van de reünie in 2020. De voorzitter benadrukt
dat er geen sprake is van het fuseren van beide verenigingen.

8. Datum, plaats en invulling volgende reünie.
Als datum voor de volgende reünie wordt door het bestuur de datum 11
mei 2019 voorgesteld. De deelnemers gaan akkoord met deze datum

9    Rondvraag, 
- Zijn er lijsten waarop de datum van indiensttreding bij de RIL en 

overlijden van de leden zijn vermeld? Een dergelijke overzicht 
bestaat niet. Het alsnog opstellen van een dergelijke lijst is een zeer 
grote opgave als al de nodig basisgegevens over de vele jaren 
daarvoor nodig sowieso is terug te vinden. 
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- Digitalisering van de RIL-post: Er is belangstelling bij leden om de 

RIL-post digitaal te ontvangen. Dit kan tevens helpen de 
verzendkosten te verlagen. De voorzitter geeft aan dat dit op 
verzoek gedaan kan worden. Hiervoor dient dit aan de 
hoofdredacteur van de RIL-post (dhr. H van Twillert,  
harryjanny@gmail.com) kenbaar worden gemaakt.  

 
- RIL-vlaggetjes: de vorig jaar aangeboden vlaggetjes zijn uitverkocht. 

Op verzoek, bij voldoende aanmelding, kunnen deze weer besteld 
worden. De coördinator is dhr. R. Ligtenberg (remolila@gmail.com) 

 
- Opkomst jubileumreünie: Hoe verhoudt het aantal deelnemers zich 

van deze jubileumversie t.o.v. die  van vorige reünies? Het aantal 
deelnemers van deze reünie wijkt niet veel af van die van de 
voorgaande jaren.  

  
10.   Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 11.45 uur de 
vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen voor hun inbreng. 

 
                                           **************** 
  

mailto:remolila@gmail.com
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De laatste reis van de RUYS (vervolg) 
Henk van der Molen 

In Mauritius werd gedacht hierop goed voorbereid te zijn met een 
spiksplinternieuwe pompinstallatie. Na zo’n 4 uur emmeren was er nog geen 
drup gelost en hebben we de scheepspomp op de zuig van de walpomp 
aangesloten. De persdruk liep wel op maar er werd geen olie verpompt. Ons 
advies om hun nieuwe pomp te bypassen, ging niet zomaar. De nieuwe 
pomp moest uiteraard gebruikt worden. 
Intussen waren er verscheidene heren in mooie pakken gearriveerd om hun 
installatie te bewonderen. Toen de walmonteurs het filterdeksel 
demonteerden, ontstond, u begrijpt het al, een enorme spuiter. 
Toeschouwers en de heren in mooie pakken werden plotseling oliemannen. 
De walpomp werd omzeild en met die goeie oude scheepspomp werd de 
lading gelost. 
Reis 49B. Op naar Singapore waar de hele top van de directie met familie 
aan boord kwam om nog wat nostalgie op te snuiven op het traject naar Hong 
Kong. 
In Japan kregen we gezelschap van wat kantoorpersoneel met gezinnen 
waarna de RUYS weer terug voer naar Hong Kong 
Kregen prompt nog te maken met een tyfoon. Hoorden later dat er enkele 
schepen in moeilijkheden waren gekomen en enkele sampans waren 
verdwenen. De oude dame had de afscheidsdouche keurig overleefd. 
In Hong Kong werd het schip weer keurig opgeruimd en werd er een 
aanvang gemaakt voor de afscheidsfeesten. Het schip liep weer vol, er was 
een enorm koud buffet en drank, terwijl een rondje Hong Kong eiland werd 
gevaren. 
Bij gereed maken motoren kwamen we er achter dat de machinekamer- klok 
foetsie was. Werd teruggevonden in het wtk-kantoor. Terug met die klok. Er 
werden die middag wel meer ‘souveniers’ veilig gesteld. En, ja hoor, de klok 
was weer foetsie. Wie zou hem permanent geleend hebben?? 
Bij vertrek uit Hong Kong was de bemanning gereduceerd tot het wettelijke 
minimum nodig om te varen. Na één dag varen was Kaohsiung bereikt. Op 
de bestemmingsplaats was het volle kracht achteruit en op de 3 motoren de 
wal op. De motoren stopten vanzelf en het schip werd verder met winches 
het strand opgetrokken. De sloop begon dus bij het achterschip. 
Zo’n 10 dagen moeten wachten totdat we de RUYS mochten verlaten. Had 
waarschijnlijk te maken met nog teveel brandstof aan boord en dat was niet 
volgens het sloopcontract. Tanker zou langskomen om de overtollige 
brandstof over te nemen, maar kwam niet. Gevolg was dat we aan boord 
moesten blijven totdat financieel alles rond was. Aan boord werd zelfs 
gespeculeerd, en tegen beter weten in, gehoopt dat de verkoop niet door 
zou gaan. 
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De stemming aan boord werd er niet beter op. 19 september 1968 was het 
zover. Iedereen stond klaar met z’n koffers om van boord te gaan. De sloper 
vroeg of er een wtk even mee kon gaan om de machinekamer te bezichtigen 
en het bedrijf af te zetten .Er ontstond een merkwaardige en ongemakkelijke 
situatie, waarin het protocol even niet voorzag. Wie verlaat als laatste een 
sloopschip? Dus ging o.g. maar met de sloper mee. Samen hebben we o.a. 
de luchtvaten van druk gehaald, de brandstof voorraad opgemeten en 
uiteindelijk de brandstoftoevoer naar het hulpbedrijf dichtgedraaid. Zo 
ontstond er een opzettelijk ‘black out’. Al met al een onbestendig gevoel. Het 
was over en uit met de RUYS. 

foto genomen vanaf de bak van de. RUYS. De BOISSEVAIN ligt er, op 
haar zij, verslagen bij. 

Op de achtergrond de BOISSEVAIN die was verkocht aan een ander 
sloopbedrijf een eindje verderop. Door het druilerige weer was de 
BOISSEVAIN bijna niet te zien. Senior marconist Van Staveren maakte mij 
erop attent dat het geusje nog op het voorschip wapperde. Na officiële 
toestemming, meegenomen.  
Samen, emotioneel, de vlag gestreken, opgevouwen en opgeborgen. Deze 
dia heb ik stiekem kunnen nemen. ….trieste momenten….. 
Vermeldenswaard: bij aankomst in Kaohsiung werd het radiostation 
verzegeld en werd het nemen van foto’s verboden. Echter, Van Staveren 
had kans gezien de noodontvanger uit z’n radiostation te smokkelen, 
waardoor we toch dagelijks een geschreven Oceaan Post konden lezen. 
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Verhaal achter zomaar een foto 

bijdrage van Gert Boot 

In het deel van de nalatenschap van de heer M.E. van Rhoon, dat de redactie 
van de RIL-Post ter beschikking kreeg, bevond zich bijgaande foto. De vraag 
kwam bij de redactie op: ”Wie zijn deze personen, die de RIL toen 
bestuurden vanuit Hong Kong en wanneer”?  

vlnr: Van Schaardenburg, Dekker, Van Rhoon, De Loos, Van 
Kretschmar, Zwan, Van der Schalk, De Haan, Reyneker, 
Terwogt, Hens, Egberink, Bouvy en in het midden voor de tafel 
Sinnighe Damste 

Gert Boot, oud Onderdirecteur, gevraagd of hij hieromtrent enige 
duidelijkheid kon verstrekken. (De redactie meende dat hij ook op de foto 
stond). Hij wist wel te melden niet op de foto voor te komen en dat het 
deelnemers betrof aan een conferentie van RIL-Vertegenwoordigers op het 
Hong Kong H.O. Voorts stuurde hij een aantal namen ter verificatie aan Henk 
Roos, die hij ook meende te herkennen. Ook Henk Roos bleek niet op de 
foto voor te komen, maar kon wel meer info geven omtrent de 
geportretteerde personen. (er moest met een loep gewerkt worden). 
Uiteindelijk kwam Gert Boot met de namen van alle personen. NB: alle op 
de foto aanwezigen zijn helaas overleden! Jaar van vergadering, mid-
zestiger jaren. De RIL beleefde gouden jaren! Aldus Gert Boot. 
Bovenstaand tafereel was aanleiding voor Gert om enige interessante 
achtergronden van zo’n conferentie te belichten. Zie volgende RIL-Post!  
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BRAZILIË-HOLLAND 2-0 

Locatie: Mission to Seaman, Dar Es Salaam. Vaak was het eerste natje dat 
er ’s ochtends aan de wal gedronken werd, een flesje zwaar 
gepasteuriseerde melk. De witte motor, in combinatie met een duik in het 
zwembad, de ruim voorhanden zijnde vitamine D van de zon en je had het 
idee sportief en gezond bezig te zijn… overdag.  
Wie was er bij met de TJIBANTJET in 1968?  
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Mananara, waar ligt dat eigenlijk 
bijdrage van Anton Steketee 

Veel leerling Wtk’s van de KPM en die van de KJCPL, kenden elkaar van de 
gezamenlijke opleiding op de Zeevaartschool in Vlissingen. Men zat soms in 
hetzelfde kosthuis of het internaat. Veel onderlinge rivaliteit was er niet; tenzij 
er een Vlissingse schone in het geding was. Ook aangekomen in het 
vaargebied bleven de verhoudingen goed. Wat betreft stuurlieden van beide 
clubs lag het m.i. toch iets anders. Niet dat het nou direct uitgesproken werd, 
maar KPM-ers vonden KJCPL-ers soms wel een beetje arrogant. Bovendien 
kon men het maar moeilijk verkroppen dat wij hun mooiste schepen hadden 
ingepikt en daarmee mooi weer speelden op die prachtige buitenlijnen, terwijl 
zij zich het leplazarus moesten werken, liggend voor een of andere 
meurende kampong of op de Pladjoe op een bootje van 300 ton! Dit alles 
speelde door m’n hoofd toen ik in 1957 plots werd overgeplaatst naar de 
VAN WAERWIJCK. Weliswaar had dit schip het uiterlijk van een KJCPL’er, 
maar het wemelde van de KPM’ers aan boord! Beetje vreemde ontvangst 
aan boord, nl door de kapitein zelf. Deze leidde me rond en liet me alles zien 
met hier en daar een verontschuldiging, als iets niet in orde was. Ik moet er 
wel bij vertellen dat ik een donkerblauw pak droeg van Hong Kee (Taylor in 
Hong Kong) dus ik zag er een beetje kantoorachtig uit. Al snel bleek dat er 
een misverstand bestond. De man dacht dat ik een of andere inspecteur 
was! Toen de werkelijkheid duidelijk werd, liet hij me gewoon staan bij de 
ankerspil. Toen ik een beetje ingeburgerd was, bleek het allemaal best mee 
te vallen. In feite was het een van de plezierigste schepen waar ik ooit op 

gevaren heb. 
Heb er 
vreselijk veel 
geleerd. Ook 
op het gebied 

van 
navigatie, 

toch 
onderdeel 

van mijn vak. 
Zo maakte 
men om de 
positie te 

bepalen 
gebruik van 
‘bakens’, die 

niet in de kaart stonden! Zoals opvallende bomen op een heuveltje of nog 
erger op palen staande visplatformen (sero’s) enz. Bovendien maakte ik 
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razendsnel promotie: na een maand 2e stuurman. Een bizar voorval in deze 
functie. We lagen op de boei in Mauritius (Port Louis) toen de kapitein 
achteloos tegen me zei: “Morgen vertrekken we naar Mananara, leg jij de 
kaarten effe klaar” en weg was ie. Geen idee waar Mananara lag, dus een 
levensgroot probleem. Bij navraag wist niemand dat en aan de ouwe durfde 
ik het niet te vragen. Daar zat ik dus! Tot dat ik, men zal het niet geloven, op 
een globe in de hut van de Hwtk, het plaatsje aantrof. 
 
Mananara, klein plaatsje in de baai van Antongil in ‘het N.O. van 
Madagaskar, om er 600 ton kruidnagels te laden. Het was een paradijselijke 
omgeving. Blauwgroene zee, onbedorven witte stranden en palmbomen, 
maar: geen plaatsje te zien. Nu brak er, behalve bij mij, paniek uit aan boord. 

We gingen voor anker en ik 
moest met een kwartiermeester 
met een sloep naar het strand en 
kijken or er iets was dat op een 
plaatsje leek. Het totaal verlaten 
strand op en daar zat tussen de 
palmbomen een oud mannetje. Ik 
sprak hem aan in een warrig 
soort Engels en tot mijn stomme 
verbazing gaf hij antwoord in het 
Maleis! Op zijn aanwijzingen 
liepen we een eindje 

landinwaarts en jawel, een dorpje. De kepala kampong was snel gevonden. 
Onze lading lag al klaar op een paar persennings. Later op de dag hebben 
we alle zakken kruidnagels met de sloepen langszij gebracht. s’Avonds 
vertrokken we naar Tamatave, een plaats die ik wel wist te liggen. 
 

 
 
Gezelligheid troef a/b van de 
VAN WAERWIJCK  
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Deelnemers Reünie Ver.Oud Personeel KJCPL Zaterdag 12 Mei 2018. 
Avifauna Alphen a/d Rijn 

Naam  DV Naam DV 
Hr. en Mw.van Apeldoorn  TD Hr. en Mw. Gulmans  ND 
Hr. en Mw. v/der Avert TD/W Mw. Gulmans-Leijnse  BL 
Hr. en Mw. van Baal  TD Mw. I. Hakemulder  W 
Mw.Y. Bakker-Ingen TD/W Hr.Hegeman en Mw. Broek  TD 
Hr. en Mw. de Beer  TD Hr. v/der Heiligenberg  RO 
Hr. en Mw. Bezuijen   TD Hr.en Mw. Hilckmann  ND 
Hr. E.P. van de Bijl  ND Hr.Hintjes  TD 
Hr. en Mw. van Bijlevelt  TD Hr.Huber  TD 
Hr. Boesten  ND Hr. en Mw. Huigen  TD 
Hr. de Bont  TD Hr. Huiskamp  TD 
Hr.G.D.M. Boot  W Hr. A.de Jager  ND 
Hr. en Mw. Bootsman  ND Hr. O de Jager DON 
Hr. en Mw. G. Bos  TD Hr.Kamphuis G/KPM 
Hr. en Mw. Brandes  ND Hr. en Mw. van Kapel  ND 
Hr. Bras  TD Hr. Kers en Mw. Bos v/d Ven TD/W 
Hr. Carstens  ND Hr.Klaus  TD 
Hr. en Mw. Corten  ND Hr. en Mw. Koeman  TD 
Hr. en Mw. Cuperus  TD Hr. A.J. de Kok  TD 
Hr. en Mw. Daman  ND Mw. de Koning-Prinsen  BL 
Hr. Dasia  ND Hr. R.G. Koopmans  TD 
Mw. Dolman-Kolderie  BL Hr. en Mw. Kopmels  TD 
Hr. en Mw. Donker  ND Hr. en Mw. Kousbroek  TD 
Hr. van Doornik  TD Hr. en Mw. Krijt  ND 
Hr. Eigenraam  TD Hr. Krul  ND 
Hr.A. en Mw.L. v. Eikeren  TD Hr. van der Laan  ND 
Hr.M.en Mw.C.v. Eikeren   G Mw. Laman Trip-v/d Linden  BL 
Hr. G.Feringa  TD Hr. Levert  TD 
Hr.en Mw. Filius  TD Hr. en Mw. Ligtenberg  W 
Hr.en Mw. Geistdörfer  TD Hr. de Lijster  ND 
Hr. en Mw. Gemke TD/W Hr. van Loo  ND 
Hr. Godschalk  TD Hr. en Mw. Luikinga  TD 
Mw. Gooszen W/G Mw. Maijoor Mertens zur Borg  G 
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Naam DV Naam DV 
Hr. Maugenest ND Hr. Slettenaar TD 
Hr. Meijering en Hr. 
Mulder 

TD Hr.van Slooten en partner RO 

Hr. Meurs W Hr. H.Y. Sperling TD 
Mw. van Miltenburg-Ruys VL Hr. W.Spiering TD 
Hr. Moen DON Hr. en Mw. van Tellingen ND 
Hr. en Mw. Nienhuis TD Hr.Tresfon ND 
Hr. Nolthenius TD Hr. en Mw. van Twillert TD 
Hr. en Mw. Noordermeer TD Hr. Uijl TD 
Hr. en Mw.Noort en 
Hr.Schmale    (I)     

TD Hr. van der Veen TD 

Hr. Pauli TD Hr.Veerkamp RO 
Hr. en Mw. Peek TD Hr.Verbaan ND 
Hr. en Mw. Pleizier TD Hr.Veenhuysen en Mv.Otten ND 
Hr. J. Pleizier TD Hr. en Mw. Veldhuizen TD 
Hr. en Mw. Pruijt TD Mw. Verkroost van Putten BL 
Hr. Rademakers TD Hr. en Mw. Visser TD 
Hr. en Mw. Rollingswier ND Hr. Vliegenthart TD 
Hr. en Mw. Rommen TD Hr. Voorthuizen ND 
Hr. J. de Rooij W Hr. en Mw. Wijkel TD 
Hr.J.G. de Rooij en Mw. 
de Wijs 

??? Hr.C.J Weststrate en Mw. 
Monteiro 

ND 

Hr. en Mw. Roorda ND Hr. en Mw. Willigenburg ND 
Hr.Rutgers en Mv. 
Kamphuis 

TD Hr. Zeeman ND 

Hr.Rijckaert en Mv. 
Sijnesael 

Hr. en Mw. Zuurmond TD 

Hr. Schrijvers TD 
Hr.Sikkes TD 

Dienstvak DV Nautische dienst ND 
Gast G Technische dienst TD 
Introduce(e) I Radio officier RO 
Beperkt lid BL Waldienst  W 
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Vlootlijsten 

RUYS 
Kapitein J.D.Jelys Chf.Eng T.Kuiken 
Chf.Off. J.J.van Nus    2nd.Eng. H.v.der.Molen 
2nd.Off. Z.van Voorthuizen 3rd.Eng. J.T.Wesselius 
3rd.Off. J.T.Mors 3rd.Eng/Elec. J.Kokshoorn 
4th Off. L.C.J.L.van Oyen 4th.Eng. H.C.Versluis 
4th.Off. L.A.J.te Boekhorst 4th Eng. J.H. Strijers 
Chf.Rad.Off. C.W. van Staveren 4th Eng. R.Betten 
2nd.Rad.Off. F.Richie 5th Eng. W.v.der Vlies 
Surgeon J.Swono 5th.Eng. K.Zwaga 
Chf.Purser A.P.Eekhout 5th.Eng. M.Schoo 
2nd Purser Kwok,Ming 5th.Eng. H.R.Gleisberg 
Chin.Purser Pak Yuen Lee Appr.Eng. J.de Vos 

2Model ‘RUYS’ Nedlloyd kantoor Rotterdam. Huidige locatie ?



Personalia periode 10-10-2018 t/m 31-12-2018 

  ? 
     Sept.2018  

   2004 
22 Aug. 2018 
12 Nov. 2018 
11 Nov. 2018. 
14 Dec. 2018 
27 Dec. 2018. 

 17 Jan.  2019 

Overleden 
Mw. G. Verkerk – Jeroens 
Dhr. H.Y.P.  Kortekaas 
Dhr. W.A. van Baar van Slangenburgh. 
Dhr. A. Bennis 
Mw. A.J. van der Kroft –van der Wolf 
Mw. J.H. Westrate –Wiebes  
Mw. M.M. Terhorst-Gabrielse 
Dhr. B.J. Knegt 
Dhr.P.A. Kopmels  
  
Beëindiging lidmaatschap 

Mw. J. Kiès-Kombrink 
Mw.  G. Rõmelingh – Baay 
Mw. M.G.W. Wiessner 
Dhr. H.J. Minderhoud 
Mw. T. Kortekaas 
Mw. van Baar van Slangnburgh 
Dhr. H.W. van der Molen 

Dhr. D. Koopmans 
Mw. L.Wiersma-Veltman 
Dhr. G.J. Dekker 
Mw. J.H. Westrate – Wiebes 
Dhr. A. de Jager 
Dhr. B.J. Knegt  
Mw. M.M. Terhorst-Gabrielse 

Nieuwe Leden 
Dhr.S.Rotteveel 
Dhr. H. Bijl

Nieuwe Donateurs 
Mw M.G.W. Wiessner 

E-mail wijzigingen 
Dhr. K.S.Sijpkens 
Dhr. B. Kosse 
Dhr. M. Brugman 

Adreswijziging 
Dhr. C.A. van Vark 
Dhr. H.L. Brandes 

mailto:bkosse1@ziggo.nl
mailto:hasel49@kpnmail.nl
mailto:prive@srotteveel.com
mailto:familiebijl@hotmail.com





