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Van de Secretaris 

 
Geachte Collega’s, leden van de Club, 

Op 5 oktober hebben we weer onze najaars bijeenkomst gehouden bij 

Kumpulan, Bronbeek, Arnhem. We mochten ons verheugen op 44 

deelnemers. Dat aantal neemt helaas jaarlijks af, want vorig jaar nog 50 

deelnemers. Dat is natuurlijk het lot van onze Club. We hebben inmiddels 

nog 83 leden, dus dan is zo’n opkomst nog niet eens zo slecht. 

We missen inmiddels aan aantal vaste deelnemers, van wie sommigen 

laten weten, dat zij om welke reden dan ook niet kunnen deelnemen. 

Anderen raken stilletjes uit zicht. Maar het is nog steeds zinvol 

bijeenkomsten te organiseren en als bestuur namen we complimenten 

graag in ontvangst. En die waren er ook nu weer volop! 

Er is inmiddels ook een trend ontstaan, dat enkele van onze leden worden 

begeleid door een dochter of zoon. Ook die nazaten hadden het best naar 

hun zin. Misschien ontstaat er ooit nog een Club van kinderen van de 

Oud-WTK’s van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Even alle gekheid 

op een stokje, want wij waarderen het natuurlijk zeer, dat zij hun ouders 

/ vader / moeder een geweldig leuke dag willen bezorgen. 

Het was natuurlijk ook de eerste bijeenkomst na de wisseling binnen het 

bestuur. Arie de Waardt hield als nieuwe voorzitter zijn maiden speech. 

Na wat problemen met de microfoon kwam zijn verhaal, elders in deze 

nieuwsbrief weergegeven, goed uit de verf. 

Arie heeft ook al een tipje van de sluier opgelicht over onze plannen voor 

volgend voorjaar. We hebben dan weer een lustrum, 55 jaar, en willen dan 

een vaartocht houden met de Zeeland. Houd dus uw agenda vrij voor 10 

mei 2023! Voor geïnteresseerden zie: www.dezeeland.com. 

We gaan informatie daarover bijtijds delen. 

Met vriendelijke groet, 

Fred van den Bogaard, secretaris. 

  

http://www.dezeeland.com/
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Maiden Speech Arie 
 
Clubleden Oud-WTK’s, dames en heren, goedemorgen en welkom op onze 

najaarsbijeenkomst hier in Bronbeek. 

Het is mijn maiden speech als voorzitter en dat ben ik geworden 

afgelopen zomer toen Fred en Harry bij mij op bezoek waren om de 

secretariaat  w.z.h. over te dragen. Pratende weg merkte Fred op dat 

voorzitter zijn een kwestie is van delegeren en daar heb ik op gereageerd 

met dat zal ik nog wel aankunnen en aldus geschiedde. Fred secretaris en 

ik voorzitter. Ik hoop dat de leden deze wisseling van poppetjes akkoord 

kunnen geven en zo niet dan hoort het bestuur het graag. 

Zoals jullie weten ben ik diabeet 2 patient, al voor heel lang en dat gaat 

gepaard met bijwerkingen, door een ervan ben ik getroffen n.l 

vermindering van nierfunctie dat was begin dit jaar terug gezakt tot 

onder 10%, ik voelde me belabberd om niet te zeggen rot, dus moest er 

ingegrepen worden. Ik dialyseer me nu thuis ’s nachts en lig aan een 

machine die mijn buikholte 4x spoelt met 2 liter vloeistof want mijn 

buikvlies dat veel bloedvaatjes bevat dient nu als filter en vult de 

filtertaak van mijn nog wel werkende nieren aan. 

. Zo genoeg over mezelf en terug naar de Club. We worden weer getroffen 

door Corona want Frans en Ank Odijk die zich hadden ingeschreven zijn 

er door geraakt van hieruit wensen we ze van harte beterschap. Ook Ed 

Peters heeft afgezegd i.v.m. de fysieke toestand van zijn vrouw. 

. De overdracht van diverse zaken loopt nog het e-mail adres is nog niet 

goed ingeregeld. Ledenlijst bevat nog een foutje wijlen Henk Ehren staat 

er nog op, waarvoor excuus. 

. Het leden bestand is op dit moment 83 en neemt gestaag af. Sinds onze 

laatste bijeenkomst in Papendrecht zijn Jeanne Kempff 88 jaar, Henk 

Ehren 87 jaar, en de weduwe van Jan Schelleken, de secretaris die ik 

indertijd heb vervangen, Mieke 82 jaar. 

. Laten we hen met een moment van stilte staande herdenken. 

. Dan zijn we bezig met het organiseren van de voorjaars bijeenkomst 

2023 
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Waarvoor we al een voorlopige reservering hebben gemaakt, woensdag 10 

mei 2023 op het zeilcharter schip de Zeeland. Dit is weer onze 5 jaarlijkse 

vaartocht en we bestaan dan 55 jaar. Het schip Zeeland is van een 

stichting die als doelstelling heeft varen met gehandicapten in het 

algemeen en om dit mogelijk te maken worden er commerciële 

vaartochten georganiseerd. Het is een schip met een prachtige 

accommodatie geheel rolstoel vriendelijk en wordt gerunned door een ex 

Smit duiker die door een ongeluk (caisson ziekte) in een rolstoel zit met 

een dwarslaesie en een groep vrijwilligers ook allemaal oude 

gepensioneerde varensmannen. Ben je nieuwsgierig geworden ze hebben 

een website de Zeeland.nl 

Zijn er nog vragen? Zo nee dan wens ik jullie een gezellige fijne 
bijeenkomst met straks om ca 1 uur de alom bekende lunch, en als jullie 
wat willen drinken de bar is open. 

 
Arie de Waardt, Voorzitter. 

 

 
Zeeland 

 

 
Fred, Arie en Harry (maakt foto) tijdens 
de meeting 

 

 
Smit Duiker in rolstoel en Arie  
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Zo kom je aanboord 

 

 
Een prachtige bar 
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      Een trotse KRL Vlag op de achtergrond          Het ontvangstcomité 

 

 

 
Arie in functie als nieuwe voorzitter      gezellig kletsende oud WTK’s en echtgenotes. 

 

 

 
             Lilian Wanders, Lina , Kees en Joop & Bep met Leo 
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Koffie en thee wordt klaar gezet        Een bakkie doen om de keel te smeren 

 

 

 
Maiden speech van de Voorzitter.           Ingetogen luisteren naar Arie’s speech  

 

 

 
KRL relikwieën worden bekeken.            Gepassioneerde Arie. 

 

 

 
Gezellig kletsen over het logboek van de ss Zeeland  Margarita Holierhoek en zoon Jorge in gesprek 
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De ss. RONDO, een van Harry’s vele schilderijen           KRL relikwieën tafel 

 

 

 
Albert, Piet en Martin hebben het naar het zin!   Martin in gesprek met Piet 

 

 

 
   Ludwig Dura & dochter, Alie en Abe de Vries in gesprek     De glimlach van Martin Kuiper 
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        Arend vereeuwigd Arie     Frans Kok. 

 

 

 
 

 

 

 
        Het Indisch Buffet.             Aanvallen! 
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Heerlijk Indisch smullen    Een kiekje door het raam 

 
       Een glimlachende tropische palm 

 

 

 
 

 

 Terima kasih dan selamat linggal 


