USS Κλοντ Β. Ρίκετς /(πρώην) USS Μπιντλ-5
Η μεγάλη δραχμή21, Απριλίου 2019
Σημείωση προγράμματος επεξεργασίας ενημερωτικού δελτίου

Αναζητάτε νέο πρόγραμμα επεξεργασίας ενημερωτικού δελτίου. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να αναλάβει τη
δουλειά, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου Εδώ.

2020 DDG-5 επανένωση
Με τις ειδήσεις του περασμένου Δεκεμβρίου ότι το Ναυτικό των ΗΠΑ δεν θα παραδώσει τον Charles F.
Άνταμς στο JHNSA και από την 2018 η συνάντηση του πληρώματος για την επανένωση ψηφίστηκε για να έχει
την 2020 επανένωση στο Νόρφολκ/Βιρτζίνια Μπιτς αν ο Άνταμς δεν θα ήταν στο Τζάκσονβιλ από ένα
ραντεβού o να προσδιοριστεί, η 2020 επανένωση θα είναι τώρα στο Νόρφολκ/Βιρτζίνια Μπιτς.
Η επανένωση θα πραγματοποιηθεί από τις 7 Μαΐου Μέσω Μπορεί 9, 2020 στο διακοπές Πανδοχείο Βιρτζίνια
Μπιτς-Νόρφολκ. Οι συμβάσεις και ο Προγραμματισμός εκδηλώσεων οριστικοποιούνται και περισσότερες
πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες αργότερα αυτό το έτος. Οι κρατήσεις του ξενοδοχείου μπορούν να γίνουν
από τον Μάιο.

Εκτελεστικός Διευθυντής/Αντιπρόεδρος

BT2 Γκλεν Τζόνσον (64 – 68): gjohn11905@gmail.com
Αγαπητοί σύντροφοι,
Ελπίζω όλοι όσοι κατοικούν στον Βορρά να ξεπαγώνουν τελικά. Ήταν ένας βίαιος χειμώνας για πολλούς από
εσάς και είμαι βέβαιος ότι ανυπομονείς για ηπιότερες θερμοκρασίες.

Η επανένωση των πλοίων μας θα πραγματοποιηθεί στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια τον Μάιο. 7-9, 2020. θα
μπορείτε να κάνετε check-in στις αρχές της 6ο και να δείτε τη 10th. Σύντομα, θα λάβω μια άμεση σύνδεση με
το ξενοδοχείο για να το χρησιμοποιήσετε κατά την κράτησή σας τον επόμενο μήνα. Kirk θα το δημοσιεύσετε
στην ιστοσελίδα, και μπορώ να το θέσω στη σελίδα FB.
Επί του παρόντος εργάζομαι σε μερικές διασκεδαστικές ξεναγήσεις που θα είναι διαφορετικές από
οποιεσδήποτε περιοδείες έχουμε κάνει στο παρελθόν, Θα θα επισκεφτεί το USS Ουισκόνσιν, θα κάνει μια
βόλτα με το σκάφος στο Ρόβερ του Θριάμβου, κλπ. Πολλά να κάνουμε κατά τη διάρκεια της σύντομης
διαμονής μας στο Νόρφολκ.
Καταφέραμε να διατηρήσουμε το κόστος μας το ίδιο για τα τελευταία 10 χρόνια. Σε μια προσπάθεια να
διατηρήσουμε την επανένωση μας προσιτή, έχω επικοινωνήσει με ανθρώπους στο Νόρφολκ που είναι
Χρησιμοποιήσετε να κάνω επανενώσεις για το Ναυτικό. Θα έχουμε την καλύτερη δυνατή προσφορά, ωστόσο
θα παρατηρήσετε ότι το κόστος έχει αυξηθεί κατά περίπου 15%. Θα είμαστε επίσης σε θέση να επιδοτήσουμε
μερικά από τα έξοδά μας με $ $ που έχουμε στο θησαυροφυλάκιο μας. Οπότε, σε παρακαλώ, έλα μαζί μας να
κάνουμε την καλύτερη επανένωση όλων των εποχών.
Αν έχετε απορίες, ανησυχίες ή ειδικές ανάγκες που δεν μπορείτε να επιλυθούν, μη διστάσετε να με
ειδοποιήσετε μέσω email GJohn11905@gmail.com ή να με καλέσετε σεt το 813-786-8958.
Έτσι, επισημάνετε το ημερολόγιό σας, καλέστε το παλιό σύντροφο και ενθαρρύνετε τους να έρθουν, και
ανυπομονώ να δω τους πάντες το Μάιο 2020!
Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας.
Γκλεν Τζόνσον, αξιωματικός. Διευθυντής-DDG5 μέλη πληρώματος.
Σερβίρεται στο Μπιντλ/Ricketts 64-68 BT2

Πρόεδρε

ET3 Τζον Κούμπελls (85 – 88): 63jcubells@gmail.com

Αντιπρόεδρος

Ο Τζιμ Μίλερ παραιτήθηκε από Αντιπρόεδρος στις αρχές Μαρτίου 2019.

Ταμίας του πλοίου

BT2 Γκλεν Τζόνσον (64 – 68): gjohn11905@gmail.com
Τρέχον υπόλοιπο λογαριασμού συσχέτισης:

Η γωνιά του Αμήν
BM3 Γουέιν Μίλερ (65 – 68): Choicemedtrans@optonline.net
Λάβαμε ειδοποίηση για το πέρασμα των ακολούθων συναδέλφων και μελών της οικογένειας από το τελευταίο
ενημερωτικό δελτίο:
•

Κιθ Πάνκτακ, γραφείο πυραύλων (7/63 – 7/64), 5 Δεκεμβρίου 2018.

Εάν έχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα παραπάνω, παρακαλώ επικοινωνήστε
μαζί μου Εδώ.

Ένα μήνυμα Για Η Ένωση κυρίες
"Γεια" σε όλες τις συζύγους του Ναυτικού εκεί έξω! Η επόμενη επανένωση είναι λίγο περισσότερο από ένα
χρόνο μακριά, οπότε καθίστε με τους ναυτικούς σας και επισημάνετε τα ημερολόγιά σας για να αρχίσετε να
σχεδιάζετε! Οι σύζυγοι απολαμβάνουν να κάνουν μεσημεριανό ραντεβού και εκδρομές ή απλά να χαλαρώνουν
και να κάνουν ηλιοθεραπεία/διαβάζοντας δίπλα στην πισίνα, ενώ οι άνδρες τους πηγαίνουν σε συναντήσεις (ή
απλά κρέμονται έξω και αναπολούν)! Οι δραστηριότητες που είναι ευπρόσδεκτες να παρακολουθήσουν κατά
τη διάρκεια της επανένωσης πραγματικά ευχάριστο επίσης (πέρσι πήγαμε σε μια μεγάλη περιοδεία)!
Είμαι ένας "κτηνίατρος δύο συναντήσεων" και απόλαυσα την γνωριμία με τις άλλες συζύγους και να τους
γνωρίσω! Το δείπνο της επανένωσης του Σαββάτου έχει αποδειχθεί πολύ καλή στιγμή. και η σιωπηλή
δημοπρασία γίνεται όλο και καλύτερη κάθε χρόνο (και τόσο πολύ διασκέδαση)! Η Στέισι και ο Τζον Κιούμπελ
και ο Μάικλ κι εγώ έχουμε ήδη αρχίσει να συλλέγουμε υπέροχα αντικείμενα για να δωρίσουμε στη
δημοπρασία!
... Συν! ' Άκου αυτό το νέο ΦΛΑς! * * Ο Michael αποκτά ένα άλλο πάπλωμα ιθαγενών Αμερικανών αστεριών
για να δωρίσει ξανά στην επόμενη δημοπρασία δείπνου της επανένωσης! Που από μόνο του κάνει που
συμμετείχαν στην Επανένωση μια πρεπει!
Ελπίζω να δω Y'all Εκεί!
Μπέτσι Τσένι (ο πρώτος σύντροφος του Μιχαήλ)

A Wαπό τον υπεύθυνο Web
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RD2 Κερκ "VJ" Νιούμαν (7/64-3/68): Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy
Πολεμικό Ναυτικό – Το Ναυτικό
Ενημέρωση βάσης δεδομένων πληροφοριών αποστολής:

Από την ίδρυσή της στα τέλη της 2008, και του ενημερωτικού δελτίου, 511 σύντροφοι έχουν εγγραφεί σε Η
ιστοσελίδα του μεγάλου νικελίου. Δουλεύω συνεχώς το καθάρισμα και την ενημέρωση της βάσης δεδομένων
εγγραφής πληρώματος και έχω αφαιρέσει πολλές καταχωρήσεις δεδομένων που δεν ήταν συνεπείς ή
διπλότυπες σε διάφορους πίνακες στη βάση δεδομένων. Επίσης, συνεχίζω να προσπαθώ να συναρμολογήσω
μια "καλή λίστα email" από τον πίνακα της βάσης δεδομένων εγγραφής και τον πίνακα βάσης δεδομένων του
καταλόγου Master πληρώματος. Ο κατάλογος Master πληρώματος είναι ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel
περίπου 700 + σύντροφοι που υπηρέτησε επί του σκάφους το DDG-5 που είχε εγγραφεί από τον Carl χαλαρό
όλα αυτά τα χρόνια με βάση τις πληροφορίες από διάφορες άλλες Ναυτικό και βετεράνου δικτυακούς τόπους
ότι DDG-5 συντρόφους εγγεγραμμένοι σε ένα ή άλλο χρόνο . Δεν είναι όλα τα ονόματα στο MCL είναι στη
βάση δεδομένων καταχώρησης τοποθεσίας και δεν είναι όλα τα ονόματα στη βάση δεδομένων είναι στο MCL.
Επειδή έχω προσπαθήσει να καθαρίσει τα πράγματα, στέλνω ένα email μερικές φορές κατά τη διάρκεια του
έτους για να δούμε αν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχω στη βάση δεδομένων εγγραφής είναι
καλή ή όχι (δεν σημαίνει ότι παίρνω ένα ακάλυπτο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δείχνει ότι έχω μια
κακή διεύθυνση). Από αυτό το ενημερωτικό δελτίο υπάρχουν 69 σύντροφοι εγγεγραμμένοι στο site που τώρα
έχουν κακές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δηλαδή, δεν είμαι σε θέση να επικοινωνήσω μαζί τους
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Έχω προσθέσει ένα κουμπί στη σελίδα του οικιακού λιμένα της
ιστοσελίδας που παραθέτει τους συντρόφους με κακή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Διευθύνσεις και
θα το εκτιμούσα αν μπορούσες να πάρεις μερικά λεπτά για να σιγουρευτείς ότι το όνομά σου δεν είναι εκεί. Αν
είναι, παρακαλώ Επικοινωνήστε μαζί μου με την ενημερωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και
θα ενημερώσω τη βάση δεδομένων. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη λίστα με τα ονόματα των "κακών
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου".
Επίσης, γι ' αυτό σας ζητώ να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα και να ελέγξετε/ενημερώσετε τις πληροφορίες σας
ή/και να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες εγγραφής σας είναι ακόμα εκεί και ενημερωμένες. Οδηγίες για
αυτήν την ενέργεια βρίσκονται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου, προσβάσιμες κάνοντας κλικ στο κόκκινο
κουμπί με τίτλο "Πώς Να Έλεγχος/ενημέρωση των πληροφοριών εγγραφής σας."
Επιπλέον, αν δεν έχετε ακόμη καταχωρισμένη στην ιστοσελίδα, Θα σε ενθάρρυνα να το κάνεις αυτό. Είναι
εύκολο να το κάνετε και οι πληροφορίες που εισάγετε θα διατηρούνται ιδιωτικές, εκτός από τις πληροφορίες
σχετικά με το αεροσκάφος, που θα εμφανιστεί στο κατάλογο πληρωμάτων. Εάν είστε Ήδη συνδεθείτε στην
ιστοσελίδα, θα μπορείτε να στείλετε email σε άλλες καταχωρημένεςκαι να τηρούνται ενημερωμένοι για τις
δραστηριότητες της Ένωσης μελών πληρώματος DDG-5. Εάν έχετε απορίες ή προβλήματα κατά την εγγραφή
σας, παρακαλούμε Επικοινωνήστε μαζί μου.

Αποθανών σύντροφοι:

Από την έναρξη της ιστοσελίδας, αρκετοί σύντροφοι που έκαναν εγγραφή στην ιστοσελίδα έχουν περάσει.
Έχω υποδείξει αυτούς τους συντρόφους στο ρόστερ του πληρώματος με φόντο το κυανό χρώμα.
Ακόμα και αν ένας σύντροφος δεν έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα ή έχει πεθάνει πριν από την έναρξή του,
προσπαθώ να διατηρήσω μια σελίδα με βρύσες τόσο για τα μέλη του πληρώματος όσο και για τα μέλη της
οικογένειάς τους που υπηρέτησαν στο σκάφος κατά τη διάρκεια της ζωής του πλοίου. Υπάρχουν πολλά
ονόματα που αναφέρονται για τα οποία έχω πολύ περιορισμένες πληροφορίες. Αν δείτε κάποιον στη λίστα για
τον οποίο έχετε πληροφορίες, παρακαλούμε Επικοινωνήστε μαζί μου Έτσι μπορώ να προσπαθήσω να
ενημερώσω τις πληροφορίες τους.

Οικογενειακή Εγγραφή:

Η οικογενειακή εγγραφή σελίδα βρίσκεται στο ράφι για αρκετό καιρό. Δοκιμάζω μερικά πράγματα που δεν
λειτουργούν ακόμα. Παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο από ό, τι είχα αρχικά σχεδιάσει, αλλά συνεχίζω να
έρχονται με νέες ιδέες και την εφαρμογή τους παίρνει χρόνο. Εξακολουθώ να ελπίζω να είναι διαθέσιμη
κάποια στιγμή στο μέλλον για να έχετε το νου σας για αυτό στο πλαίσιο login/εγγραφή στη σελίδα Home Port.
Είναι επιθυμία μου με την οικογενειακή εγγραφή να διατηρήσουμε την επαφή με τα μέλη της οικογένειας των
αποθανόντων συντροφών που θα ήθελαν να συνεχίσουν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την Ένωση
μελών πληρώματος DDG-5. Αυτό δεν λέει ότι τα μέλη της οικογένειας των ζωντανών συναδέλφων δεν
μπορούν να εγγραφούν. Είναι σίγουρα ευπρόσδεκτοι, αν θέλουν.

DDG-5 κυρίες βοηθητική:
Στην 2016 επανένωση, Ιωάν Brown, σύζυγος του Τσάρλι Μπράουν (RD1, 64 – 67), συγκέντρωσε μια λίστα με
ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτών των γυναικών
που παρακολούθησαν την επανένωση με τους συζύγους τους. Ιωάν Δακτυλογράφησε τη λίστα όταν ήρθε σπίτι
και την έστειλε σε όλες τις γυναίκες της λίστας. Αυτό μου έδωσε την ιδέα να έχω μια βοηθητική τοποθεσία
DDG-5 γυναικών συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα του μεγάλου νικελίου.
Έχω βάλει μαζί ένα ελάχιστο σύνολο σελίδων για ένα DDG-5 κυρίες βοηθητική που μπορείτε να βρείτε εδώ.
Οι σελίδες μπορούν επίσης να γίνουν τώρα από τη σελίδα της μεγάλης νικελίου Home Port.
Δεν υπάρχουν πολλά εκεί τώρα, εκτός από μια σελίδα εγγραφής και μια καταχωρημένη σελίδα μέλους (όπου θα
βρείτε τις πληροφορίες της συζύγου μου). Αν η Λαίδη θέλει να εγγραφεί, είναι ευπρόσδεκτη να το δοκιμάσει.
Οι πληροφορίες της θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων του Λ.Α. και θα σιγουρευτώ ότι δεν θα τη σβήσω.
Σημειώστε ότι υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα που δεν λειτουργούν σωστά και ελπίζω να τα φτιάξω στο
εγγύς μέλλον.
Αν η Λαίδη σου νομίζει ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καλή ιδέα, παρακαλώ επιτρέψτε μου να ξέρω και θα συνεχίσω
να το δουλεύω. Επίσης, μπορείτε ή μπορείτε να συμπεριλάβετε ιδέες για τα πράγματα που πρέπει να
συμπεριλάβετε στην ιστοσελίδα και θα δω σχετικά με την συμπερίληψη τους.
Σημειώστε ότι η βοηθητική εγγραφή κυρίες θα ήταν κάπως περιττή για την οικογενειακή εγγραφή που
αναφέρεται παραπάνω και θα κοιτάξω με κάποιο τρόπο συνδυάζοντας/συνδέοντας τις δύο καταχωρίσεις.
ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ: δεν έχω ακούσει πολύ ενδιαφέρον για τις κυρίες βοηθητική σελίδα και έτσι δεν έχουν
κάνει πολλά με αυτό. Μπορεί να έχω κάτι πιο ουσιαστικό στην επόμενη επανένωση των γυναικών του
DDG-5 να το δούμε.

Μια λέξη από τον καταστηματάρχη

RD2 Κερκ "VJ" Νιούμαν (64 – 67): Storekeeper@TheBigNickel.Navy
Teh Αποθήκευση DDG-5 πλοίων είναι ανοιχτό για επιχειρήσεις. Τα είδη προς πώληση περιλαμβάνουν
κύπελλα πλοία, καπέλα πλοία, κομμάτια πλοίων, κέρματα πρόκληση, πουκάμισα πόλο και τζιν πουκάμισα
(μακρύ και κοντό μανίκι). Έχω υλοποιήσει μια νέα φόρμα παραγγελίας που μπορείτε τώρα να συμπληρώσετε
on-line με τα κουμπιά στο κάτω μέρος για να αποθηκεύσετε ή/και να εκτυπώσετε τη φόρμα. Επίσης, έχω
ενημερώσει την παραγγελία να συμπεριλάβετε τη χρήση των αγορών πιστωτικών καρτών. Σήμερα δέχομαι
Visa, MasterCard, Discover και American Express.
Ένα σημείωμα για το 2020 Επανένωση. Υποθέτοντας ότι θα κάνω την επανένωση (δεν είμαι σίγουρος κατά τη
στιγμή αυτού του ενημερωτικού δελτίου) θα πετάω στο Νόρφολκ και Δεν θα φέρω ένα μάτσο μετοχές για
πούλημα στη επανένωση. Θα έχω μερικά δείγματα από πουκάμισα και άλλα αντικείμενα, ανάλογα με το πόσο
μπορώ να πακετάρω. Θα πρέπει να συμπληρώσετε μια φόρμα παραγγελίας στο Επανένωση και θα
συμπληρώσω τις εντολές σας όταν I Επιστροφή στο σπίτι μετά την Επανένωση.
Αν θέλετε, μπορείτε να Προπαραγγείλετε είδη για παράδοση στην επανένωση. Θα συμπληρώσω αυτές τις
εντολές και θα τις στείλουν (αν δεν μπορώ να τις πακετάρω στη βαλίτσα μου) στο ξενοδοχείο πριν Αναχώρηση
μου για Νόρφολκ. Είχα εξετάσει εν συντομία τα στοιχεία του καταστήματος του πλοίου που έχω σε απόθεμα,
αλλά αποφασίστηκε το κόστος αποστολής και τα δύο που θα ήταν πολύ μακριά για να απαγορευτικό.
Λόγω των αυξήσεων στις ταχυδρομικές τιμές, έπρεπε να αυξήσω το κόστος αποστολής σε $10 για παραγγελίες
κάτω από $50 και $15 για παραγγελίες πάνω από $50.
Επίσης, τώρα παίρνω εντολές πιστωτικών καρτών. Πρέπει ακόμα να συμπληρώσετε τη φόρμα παραγγελίας και
να μου την αποστείλετε (είτε μέσω email είτε μέσω ταχυδρομείου με το σαλιγκάρι). Δεν έχω φτάσει στο
σημείο της ηλεκτρονικής παραγγελίας, αν και προσπαθώ να το κάνω αυτό.
Στην 2016 επανένωση, πήρα μερικά μοντέλα πλοίων από το Μουσείο Άνταμς με μειωμένες τιμές.
Προειδοποίηση, αυτό είναι πολύ μικρό Κλίμακα. Αυτά είναι διαθέσιμα μέσω του καταστήματος του πλοίου
για $20 συν $10 Ναυτιλία.

