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FOTO’S VAN DE NAJAARSREÜNIE
We laten even zien hoe gezellig en lekker het in Ede was, op zaterdag 12
oktober. Henk Helwig maakte weer een uitgebreide fotoreportage, die in
zijn geheel op de vns-website (vns-voe.nl) te zien is. Met knip- en plakwerk en met toestemming van Henk heeft een redactielid de foto’s nog
wat weten te manipuleren – ook daar draaien we in dit digitale tijdperk
onze hand niet meer voor om…

BEZOEKERSAANTALLEN EVENEMENTEN 2009-2013
We zijn niet meer de jongsten in een vereniging die zojuist haar 45-jarig (!)
bestaan heeft gevierd. Een gevolg hiervan is dat bezoeken aan sommige
evenementen aan het teruglopen zijn. We brengen het even voor u in kaart.

Wat opvalt, is dat de deelnemersaantallen bij de Nieuwjaarsreceptie en de
Boottocht redelijk op peil blijven. De evenementen in Egmond aan Zee en
Ede lopen wel terug. Merkwaardig, want de buffetten zijn daar altijd van
zeer goede kwaliteit, dus daar kan het niet aan liggen.
We zijn nieuwsgierig naar de oorzaken hiervan. Voor suggesties kunt u
contact opnemen met Vivian de Vries – Schildmeijer, tel. (072) 5338606.
De Evenementencommissie

DE HOLLAND-AFRIKA LIJN OP DE FRIVOLE TOER
Een zeldzame poster uit het
archief van het Maritiem Museum
in Rotterdam. Hoe verschillend
met die van Jan Lavies. Zie in ons
vorige nummer 73 op blz.14. Toen
dat Thans nog ‘t bekijken waard is.
De frivole uitstraling van de jongedame op getoonde poster prikkelt
onze verbeelding. In een strandstoel genesteld, met een bikini aan
en spelend met een verrekijker.
Waar zou ze naar kijken? Mogelijk
spartelende dolfijnen voor de boeg
van een VNS-Fonteinschip. Of zeehondjes op het goudgele strand
van de Bluff van Durban?
Gelet op de beschouwende blik van
onze nimf waagt de redactie te
veronderstellen dat zij een paar
VNS-ers in de peiling heeft.
Passagierend op de boulevard van
Kaapstad. We hebben het wel over
zo`n 60 jaar geleden. Wij waren toen best wel een frivole blik waard, toch?

LOS SPUL
Een vereniging met 706 (actieve) leden kijkt niet alleen naar het verleden
(alhoewel dat ons wel bindt) maar leeft ook in het heden (zie bijvoorbeeld
de vele evenementen die we organiseren).
Om dat nog eens te benadrukken hebben we de koppen van de artikelen op
basis van dat onderscheid gekleurd: rood voor artikelen over THANS en
zwart voor artikelen uit het verleden: TOEN.
De redactie

JOSEPH STALIN EN DE ELANDSFONTEIN
In het VNS archief bevinden zich een groot aantal stukken.
Een van de opmerkelijkste betreft de correspondentie tussen de voorzitter
van de raad van bestuur van de VNS, dhr. van Eendenburg, en de president
van de Unie van Sovjet Socialistische Republieken, Joseph Stalin. Het betreft het vrijgeven van het latere m.s. Jagersfontein. Let U vooral op de
laatste zin. Na het verzenden van dit telegram werd het schip direct vrijgegeven. Hieronder treft U een kopie aan van dit telegram.

HERINNERINGEN AAN VERVLOGEN TIJDEN: februari 1961!

