
USS Κλοντ V. Ricketts/(πρώην) USS Μπιντλ-5 
Η μεγάλη δραχμή #22, Αύγουστος 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 έως τις 10 Μαΐου, 2020 στο Holiday Inn Βιρτζίνια Μπιτς-
Νόρφολκ.  Αν σχεδιάζετε ή απλά σκέφτεστε να παρευρεθείτε στην επανένωση των 2020, παρακαλούμε να 
πάρετε χρόνο για να συμπληρώσετε την έρευνα για την επανένωση στο διαδίκτυο που βρέθηκε στη σελίδα 
επανένωσης των 2020 της ιστοσελίδας του μεγάλου νικελίου . Μπορείτε να βρείτε την διστακτική 2020 
ατζέντα της επανένωσης και το 2020 έντυπο εγγραφής στη επανένωση στο τέλος αυτού του ενημερωτικού 
δελτίου, εκτός από αυτό που βρέθηκεστη σελίδα της επανένωσης της 2020 στην ιστοσελίδα. 
 
Επίσης διαθέσιμο μέσω της 2020 σελίδα της επανένωσης είναι μια "ειδική" εταιρεία μελών πληρώματος DDG-
5 σύνδεση με το ξενοδοχείο για κρατήσεις δωματίων.  Ωστόσο, κατά τη στιγμή του εν λόγω ενημερωτικού 
δελτίου, ηκωδικός ομάδας που έχει αντιστοιχιστείαπό το ξενοδοχείοείναι καλό μόνο για κρατήσεις από 7 
Μαΐου έως 10 Μαΐουακόμα κι ανη σύμβασή μας παρείχε την τιμή δωματίου DDG-5 για 3 ημέρες πριν και μετά 
τις πραγματικές ημερομηνίες επανένωσης.  Αυτό ερευνάται και όταν επιλυθεί, οι πληροφορίες θα 
καταχωρηθούν στη σελίδα επανένωσης του 2020 καθώς και στη σελίδα DDG-5 στο Facebook.Εν τω μεταξύ, αν 
θέλετε τις κρατήσεις σαςγια να είστε εκτός των ημερομηνιών επανένωσης χωρίς αποκλεισμούς, θα πρέπει να 
καλέσετε το ξενοδοχείο για να κάνετε τις κρατήσεις σας. 
 

Εκτελεστικός Διευθυντής/Αντιπρόεδρος 
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BT2 Γκλεν Τζόνσον (64 – 68): gjohn11905@gmail.com 

Τρέχον υπόλοιπο λογαριασμού συσχέτισης: 
 
Αγαπητοί σύντροφοι και οικογένειες. 
 
Ελπίζω αυτό το ενημερωτικό δελτίο να βρίσκει τους πάντες σε καλή υγεία και να απολαμβάνει τη ζωή. 
Απόλαυσα τη διατήρηση σε επαφή με πολλούς από εσάς μέσω FB.  Μακάρι οι περισσότεροι από εμάς να 
εκμεταλλευόταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και εσείς όλοι γνωρίζουμε, πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί σχετικά με το τι δημοσιεύσεις. 
 
Είναι καιρός να σκεφτείς σοβαρά να κανονίσεις τα καταλύματα του ξενοδοχείου σου και να ταξιδέψεις στην 
2020 επανένωση. Θα μείνουμε στην παραλία της Βιρτζίνια, στο Νόρφολκ. Όλες οι λεπτομέρειες είναι στην 
ιστοσελίδα του "θεμπινικέλ.  Θα είναι μια διασκεδαστική επανένωση με πολλά να κάνουμε στη μεγάλη 
ναυτική πόλη, στο Νόρφολκ ΒΑ.  Είμαι σίγουρος ότι θα φέρει πίσω πολλές παλιές αναμνήσεις. Μερικά από τα 
οποία ήταν διασκεδαστικά, και μερικά απλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε, και μοιράζονται μόνο μεταξύ τους.  
Θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το USS Ουισκόνσιν και να δούμε τα πιο τρέχοντα πολεμικά πλοία 
από μια κρουαζιέρα αντί για ένα παράθυρο λεωφορείου. Σχεδιάζετε να είστε στο Νόρφολκ με τους 
συντρόφους σας, τις συζύγους τους και τις οικογένειές τους.  Οι ημερομηνίες επανένωσης είναι για check-in 
την Πέμπτη, 7 Μαΐου και check-out την Κυριακή, 10 Μαΐου 2020.Έχουν γίνει διευθετήσεις με το ξενοδοχείο 
για την παροχή τιμών δωματίου για την επανένωση για 3 ημέρες πριν καιμετά τις επίσημες ημερομηνίες 
επανένωσης, ώστε να φτάσετε νωρίς και να μείνετε αργά, αν θέλετε. 
 
Ο Kirk έχει την ιστοσελίδα ενημερωμένη και έτοιμη για να πάτε εκεί για πληροφορίες που είναι χρήσιμες για 
σκοπούς σχεδιασμού. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες στην τοποθεσία Web, ή χρειάζεστε βοήθεια 
με οποιονδήποτε τρόπο, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου @ 813-786-8958. Ο Κερκ κι εγώ είμαστε 
εδώ για να βοηθήσουμε και να σιγουρευτούμε ότι θα έχουμε μια επιτυχημένη και διασκεδαστική 
επανένωση. Είναι όλοι σας, που κάνουν την επανένωση διασκέδαση και δυνατό, έτσι παρακαλώ να περάσει 
τη λέξη στο πλήρωμα για να αποθηκεύσετε την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και να ενωθείτε μαζί μας στο ΝΌΡΦΟΛΚ στις 
7-9 Μαΐου, 2020! 
 
Να είσαι ασφαλής και καλά. Θα σε δω στο Νόρφολκ το 2020. 
 
Γκλεν Τζόνσον-στέλεχος. Άμεση DDG5 μέλη πληρώματος. 
Σερβίρεται στο USS Μπιντλ/Ricketts1964-68 BT2 
 

Πρόεδρε 
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ET3 John Cubells (85 – 88):63jcubells@gmail.com 

 
Αντιπρόεδρος 

Ο Τζιμ Μίλερ παραιτήθηκε από Αντιπρόεδρος στις αρχές Μαρτίου 2019. 

 
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: 
 

• BTC Έντουαρντ Γουόρεν Κέρτις (7/83-8/88), 3 Μαρτίου 2019. Ed είναι στην ομάδα B div που απεικονίζεται εδώ 
(είναι 4ο από τα δεξιά στην πίσω σειρά). Μπορείτε να δείτε την νεκρολογία του Εντ εδώ. 

Εάν έχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα παραπάνω ή γνωρίζετε οποιοδήποτε άλλο 
σύντροφο που έχει περάσει ή πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε σύντροφο στη λίστα με τις βρύσες, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μου εδώ. 
 

Ένα μήνυμα για την 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 όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσουν 
κατά τη διάρκεια της επανένωσης ήταν επίσης ευχάριστη (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 το Σάββατο το βράδυ έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πραγματικά μεγάλη 
εποχή 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! Αυτό μας κάνει να παρευρεθώ στην 
επανένωση. 
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Ελπίζω να δω τι θα γίνει. 
 
Μπέτσι Τσένι (ο πρώτος σύντροφος του Μιχαήλ) 
 

Ένας WOrd από τον υπεύθυνο Web 
 

 
19642013   

RD2 Kirk "VJ" Νιούμαν (7/64-3/68): Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy 
Ο μπίγκνκελ. Ναυτικό -  ΗΠΑ 

 

Ενημέρωση βάσης δεδομένων πληροφοριών αποστολής: 
Από την ίδρυσή της στα τέλη του 2008, και του ενημερωτικού δελτίου, 522 σύντροφοι έχουν εγγραφεί στην 
ιστοσελίδα του μεγάλου νικελίου.  Από αυτούς, 10 σύντροφοι έχουν πεθάνει από τότε που καταχωρήσαν και 95 
έχουν κακές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  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 προσπαθώ να καθαρίσω τα πράγματα, στέλνω ένα email μερικές φορές κατά τη διάρκεια του έτους για 
να δω αν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχω στη βάση δεδομένων εγγραφής είναι καλές ή όχι.  
Εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι "κακή" παίρνω ένα "αναπηδήσει": μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που υποδεικνύει ότι το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορεί να παραδοθεί, επειδή η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν υπάρχει ή κάποια άλλη δόλιους λόγους.  Από αυτό το ενημερωτικό 
δελτίο υπάρχουν 95 σύντροφοι που έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα που έχουν τώρα κακές διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχω προσθέσει ένα κουμπί στη σελίδα του οικιακού λιμένα της ιστοσελίδας που 
παραθέτει τους συντρόφους με κακές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , και θα το εκτιμούσα αν το 
διαβάζετε αυτό, ότι θα πάρετε μερικά λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι το όνομά σας δεν υπάρχει.  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 να το 
κάνετε αυτό είναι στην αρχική σελίδα του ιστότοπου, προσβάσιμες κάνοντας κλικ στο κόκκινο κουμπί με τίτλο 
"Πώς να ελέγξετε/ενημερώσετε τα στοιχεία εγγραφής σας 
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."  Επιπλέον, αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα στην ιστοσελίδα, θα σας ενθάρρυνα να το κάνετε αυτό.  Είναι 
εύκολο να το κάνετε και οι πληροφορίες που πληκτρολογείτε θα διατηρούνται ιδιωτικές, εκτός από τις 
πληροφορίες σχετικά με το σκάφος, οι οποίες θα εμφανίζονται στο κατάλογο πληρωμάτων.  Αν έχετε ήδη 
εγγραφεί και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα μπορείτε να στείλετε email σε άλλους εγγεγραμμένους συντρόφους 
μέσω του ομάδας πληρωμάτων, καθώς και να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου 
μελών πληρώματος DDG-5. Εάν έχετε απορίες ή προβλήματα κατά την εγγραφή σας, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μου.(Λάβετευπόψη ότι από την ενημέρωση στο πιο πρόσφατο λογισμικό φόρουμ η 
λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φαίνεται να είναι σπασμένη.  Κοιτάζω το πρόβλημα.) 
 
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, επικοινωνήστε μαζί μου για να προσπαθήσω να ενημερώσω τις πληροφορίες του. 
 
Οικογενειακή Εγγραφή: 
Η σελίδα οικογενειακής εγγραφής 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 so να έχετε το νου σας για αυτό στο πλαίσιο σύνδεσης/εγγραφής 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, Jo'an 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.  Ο jo'an 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 μπορεί να βρεθεί εδώ.  Οι 
σελίδες μπορούν επίσης να γίνουν τώρα από τη σελίδα της μεγάλης νικελίου στο λιμάνι. 
 
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 
σύντομα. 
 
Αν η Λαίδη σου νομίζει ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καλή ιδέα, σε παρακαλώ ενημέρωσέ με 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. 
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mailto:Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy?subject=Registration%20problems
mailto:Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy?subject=Taps%20page%20information
https://ladiesauxiliary.thebignickel.navy/
mailto:captain.kirk@thebignickel.navy?subject=DDG-5%20Ladies%20Auxilary


 
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 

 
Το κατάστημα των πλοίων DDG-5 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 τη φόρμα παραγγελίας για να συμπεριλάβει τη χρήση των αγορών πιστωτικών καρτών.  Σήμερα 
δέχομαι Visa, MasterCard, Discover και American Express. 

Ένα σημείωμα για την 2020 επανένωση.  Υποθέτοντας ότι θα κάνω την επανένωση (δεν είμαι σίγουρος κατά τη 
στιγμή αυτού του ενημερωτικού δελτίου) θα πετάω για το Νόρφολκ και δεν θα φέρνω ένα μάτσο μετοχές για 
πούλημα στην επανένωση.  Θα έχω μερικά δείγματα από πουκάμισα και άλλα αντικείμενα, ανάλογα με το πόσο 
μπορώ να πακετάρω.  Θα πρέπει να συμπληρώσετε μια φόρμα παραγγελίας στην επανένωση και θα 
συμπληρώσω τις εντολές σας όταν επιστρέψω 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 από την 
αναχώρησή μου στο 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, είναι μικρής κλίμακας.  Αυτά είναι διαθέσιμα μέσω του καταστήματος του πλοίου για $20 συν 
$10 ναυτιλία.   

 

http://bc17d4efd8648cd5c97e2a19383c61eff447c6a5/file%3A%2F%2F%2FE%3A%5CWeb%2520Drive%5CCVR%2520Site%5CThe%2520Newsletters%5CJuly%25202015%5CStorekeeper%40TheBigNickel.Navy
https://thebignickel.navy/ShipsStore.html


Πολύ αβέβαιο 2020 πρόγραμμα επανένωσης 
 

Τετάρτη, Μάιος 6, 2020 
1430 – 2300: δωμάτιο φιλοξενίας, όταν επανδρωμένη 

1430 – 2300: check-in, προεγγραφή, ρύθμιση 
Πέμπτη, Μάιος 7, 2020 

0800 – 2300: δωμάτιο φιλοξενίας, όταν επανδρωμένη 
0800 – 2300: check-in, εγγραφή και νέα γνωριμία 

1800 – 2100:2020 δεξίωση επανένωσης 
Παρασκευή, Μάιος 8, 2020 

0800 – 2300: δωμάτιο φιλοξενίας, όταν επανδρωμένη 
0800 – 2300: check-in και εγγραφή (όταν είναι επανδρωμένη) 

0900 – 1600: περιοδεία στο Νόρφολκ, τη ναυτική (USS Ουισκόνσιν), 
Περιηγήσεις στο λιμάνι του Νόρφολκ 

(Μνημείο πληρώματος που θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της περιοδείας) 
1900: πίτσα πάρτι 

Σάββατο, Μάιος 9, 2020 
0800 – 2300: δωμάτιο φιλοξενίας, όταν επανδρωμένη 

0800 – 2300: check-in και εγγραφή (όταν είναι επανδρωμένη) 
0800 – 0900: σύνοδος του Εκτελεστικού Συμβουλίου 

0900 – 1100:2020 συνάντηση πληρώματος 
Ελευθερία πληρώματος 

1800 – 2100:2020 δείπνο επανένωσης (w/λοταρία) 
Κυριακή, Μάιος 10, 2020 

0800 – 1200: δωμάτιο φιλοξενίας, όταν επανδρωμένη 
Καθαρισμός δωματίου φιλοξενίας 

  



2020 DDG-5 εγγραφή στη επανένωση 
Ξενοδοχείο Διαμερίσματα Βιρτζίνια-Νόρφολκ 

7 Μαΐου – 20 Μαΐου, 2020 
Στείλτε αυτή τη φόρμα μαζί με την επιταγή ή τα πιστωτικά σας στοιχεία το αργότερο στις 1 απριλίου 2020. 

Μετά από αυτή την ημερομηνία, Φέρτε τη φόρμα και την πληρωμή μαζί σας.  Επίσης, παρακαλώ συμπληρώστε 
την έρευνα για την επανένωση στην γραμμή. 

 
Εκτυπώστε τα ονόματα των συμμετεχόντων όπως θέλετε να εμφανίζονται στο σήμα ονόματος: 

Όνομα μέλους πληρώματος: _____________________________ έτη επί του σκάφους (δηλ., 7/64 – 3/68) 
_______________ 
Σύζυγος/σημαντικό άλλο: _______________________________________________ 
Guest (s): ___________________________________________________________ 
 
Η εγγραφή περιλαμβάνει τη χρήση του δωματίου φιλοξενίας με σνακ και μη αλκοολούχα ποτά (BYOB για 
αλκοολούχα ποτά), σήματα ονόματος και καρφίτσα επανένωσης (1st 100 μητρώα). 
Αμοιβή μέλους πληρώματος $55 = _____ 
___ Ελέγξτε εάν ο σύζυγος/σημαντικός άλλος συμμετέχει στο $40 = _____ 
Αριθμός επισκεπτών που συμμετέχουν: ____ X $55 = _____ 
Πίτσα πάρτι αριθμός που συμμετέχουν: ____ X $10 = _____ 
Αριθμός ξενάγησης: ____ X $100 = _____ 
Υποδοχή αριθμού υποδοχής: ____ X $0 = _____ 
( Δεν υπάρχει χρέωση για την υποδοχή για την 2020 επανένωση εκτός της γραμμής μετρητών) 
Αριθμός δείπνου που συμμετέχει: ____ X $60 = _____ 
Πρόσθετη δωρεά συσχετισμού μελών πληρώματος DDG-5   _____ 
Τέλη σύνδεσης   $10 = $10 
 
Συνολικό τέλος εγγραφής   ___________ 
 
Ελέγξτε αν θέλετε να πληρώσετε $20 ελάχιστη (μη επιστρέψιμη) κατάθεση τώρα και το υπόλοιπο όταν κάνετε check-in 
στην επανένωση. 
Ποσό κατάθεσης ___________ 
 
Υπόλοιπο εγγραφής της επανένωσης λόγω ___________ 
 
Όνομα: ___________________________ _______________________________________________ 
Διεύθυνση (1): _______________________ ___________________________________________ 
Διεύθυνση (2): _______________________________________________________________ 
Τηλέφωνο: ___________________________________ email: _____________________________________ 
Υπογραφή: __________________________ _______________________________________ 
 
Κάντε έλεγχο πληρωτέα στην Ένωση μελών πληρώματος DDG 5 . 

Αλληλογραφία σε: 
DDG-5 2020 επανένωση 
Κ/ο Γκλεν Τζόνσον 
55 UtinaWay 
Άγιος Αυγουστίνος, FL 32084 

 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/virginia-beach/orfgr/hoteldetail
https://thebignickel.navy/2020Reunion.html


Κάντε κρατήσεις ξενοδοχείων απευθείας με το ξενοδοχείο (757-499-4400) ή χρησιμοποιήστε την ειδική φόρμα 
κράτησης στην ιστοσελίδα. Κάνε την sure να τους πεις ότι είσαι με την Ένωση μελών πληρώματοςτου DDG-5. 
Δείτε την ιστοσελίδα για περισσότερες λεπτομέρειες. 
 


