
USS Claude V. Ρίκετς/(πρώην) USS Μπιντλ DDG-5 
Το μεγάλο νικέλιο #23,  Φεβρουάριος 2020 

 
 

Σημείωση συντάκτη ενημερωτικού δελτίου 
 

Ψάχνουμε για ένα νέο πρόγραμμα επεξεργασίας ενημερωτικού δελτίου.  Αν κάποιος 
ενδιαφέρεται για την ανάληψη της εργασίας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου εδώ. 
 
Ολλανδικά: συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα για το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα σας.   
Γερμανία: για το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα σας, παρακαλούμε να ελέγξετε την ιστοσελίδα. 
Greece: Για το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα σας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα. 
Ιταλία: ανά ενημερωτικό δελτίο Νελ Tua Lingua, Έλεγχος στην ιστοσελίδα. 
Τουρκία: παρακαλώ ελέγξτετην ιστοσελίδα για το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα σας.  
 

2020  DDG-5 επανένωση 
 

Η 2020 DDG-5 επανένωση θα πραγματοποιηθεί από 7 Μαΐου έως 10 Μαΐου, 2020 στο Holiday 
Inn Virginia Beach-Norfolk.  Εάν προγραμματίζετε ή σκέφτεστε ακριβώς για την παρουσία της 
2020 επανένωση, παρακαλώ πάρτε το χρόνο να συμπληρώσετε τη σε απευθείας σύνδεση 
έρευνα επανένωσης που βρίσκεται στη σελίδα 2020 επανένωση της  μεγάλης  ιστοσελίδας 
νικελίου.  Μπορείτε να βρείτε την αβέβαιη ημερήσια διάταξη 2020 επανένωση και τη φόρμα 
εγγραφής 2020 επανένωση στο τέλος αυτού του ενημερωτικού δελτίου εκτός από αυτό που 
βρέθηκαν στη σελίδα 2020 επανένωση στην ιστοσελίδα. 
 
Επίσης διατίθεται μέσω της σελίδας επανένωσης 2020 είναι μια "ειδική" DDG-5 μέλη του 
πληρώματος σύνδεσης σύνδεση με το ξενοδοχείο για κρατήσεις δωματίων.  Ωστόσο, κατά τη 
στιγμή του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, ο κωδικός της ομάδας που εκχωρείται από το 
ξενοδοχείο είναι καλό μόνο για κρατήσεις μεταξύ 7 Μαΐου και 10 Μαΐου, ακόμη και αν το 
συμβόλαιό μας παρέχει το DDG-5 τιμή δωματίου για 3 ημέρες πριν και μετά την πραγματική 
επανένωση ημερομηνίες.  Αν θέλετε οι κρατήσεις σας να είναι πέρα από τις περιεκτικές 
ημερομηνίες επανένωσης (7 Μαΐου έως 10 Μαΐου), θα πρέπει να καλέσετε το ξενοδοχείο για να 
κάνετε τις κρατήσεις σας. 
 
Δεδομένου ότι πολλοί πρώην DDG-5 συντρόφους ζουν μέσα και γύρω από την περιοχή 
Norfolk, αναμένουμε να έχουμε μια τεράστια προσέλευση.  Ένα email θα σταλεί στις αρχές του 
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2020 σε όσους ζουν στην περιοχή για να τους υπενθυμίσει την επανένωση και να 
συμπληρώσετε την έρευνα επανένωση στην ιστοσελίδα, οπότε φροντίστε να δείτε τα 
αποτελέσματα της έρευνας συχνά για να δείτε αν συντρόφους σας υπηρέτησε με θα είναι 
παρόντες. 
  



Εκτελεστικός Διευθυντής/Αντιπρόεδρος 
 

 
BT2 Γκλεν Τζόνσον (64 – 68): gjohn11905@gmail.com 

Τρέχον υπόλοιπο λογαριασμού συσχέτισης: 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Ελπίζω ότι αυτό το ενημερωτικό δελτίο βρίσκει όλους σε καλή υγεία.  Ξέρω για πολλούς από εσάς, ο χειμώνας 
έχει πάρει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων σας και ελπίζουν για ηλιοφάνεια και θερμότερο καιρό. 
 
Mary Lou και ήμουν απασχολημένος με τα εγγόνια και απολαμβάνοντας την ηλιοφάνεια Φλόριντα. Έχω 
προγραμματίσει την 2020 DDG5 μέλη του πληρώματος Association επανένωση.  Όπως όλοι γνωρίζετε ότι είναι 
στο Νόρφολκ VA, στις 7 Μαΐου μέσω 10 Μαΐου, 2020, στο λιμάνι του πλοίου μας USS Μπιντλ/Claude V. 
Ρίκετς DDG-5. Το check-in νωρίς γίνεται στις 6 Μαΐου.  Για περισσότερες λεπτομέρειες σας παροτρύνω να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας TheBigNickel. Ναυτικό. Θα είστε σε θέση να συμπληρώσετε τη φόρμα 
εγγραφής σας στην ιστοσελίδα. Ψάξτε για το κουμπί επανένωση και πλοηγηθείτε από  εκεί. Ο αριθμός 
eservation hOtel  rείναι 757-499-4400. Φρόντισε να τους πεις ότι είσαι με την Ένωση μελών του πληρώματος 
DDG5. Η ιστοσελίδα ανήκει και διαχειρίζεται ο σύντροφος Κερκ Neuman. Είναι προσβάσιμος μέσω της 
ιστοσελίδας. 
 
Θα είναι διασκεδαστικό να επισκεφθείτε το λιμάνι του σπιτιού μας, μιλώντας για παλιές αναμνήσεις, τις καλές 
στιγμές που είχαμε για το πλοίο και την ελευθερία κλήσεις στο Νόρφολκ. Μέρος της ημερήσιας διάταξης μας 
αποτελείται από περιοδεία στο θωρηκτό  Ουισκόνσιν. Θα κάνουμε επίσης μια κρουαζιέρα γύρω από τις 
προβλήτες για να δείτε το σημερινό στόλο των πολεμικών πλοίων. Είμαστε, επίσης, θα έχουν τακτική υποδοχή 
υποδοχής μας, κόμμα πίτσα, ένα μεγάλο δείπνο, και πολλά άλλα. Αυτό το έτος η υποδοχή υποδοχής θα είναι 
χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες, ωστόσο η γραμμή μετρητών θα είναι ευθύνη του  συμμετέχοντα  . 
 
Η επιτυχία αυτών των επαναενώσεων εξαρτάται πάντα από τη συμμετοχή των συναδέλφων, των συζύγων και 
των επισκεπτών.  Στο παρελθόν είχαμε πολλή διασκέδαση και δημιούργησε πολλές μνήμες.  Ελπίζω ότι η 
επανένωση στο Νόρφολκ, κρατώντας την προσιτή, θα έχει μεγάλη προσέλευση. Οπότε, σε παρακαλώ κάλεσε 
έναν σύντροφο, μάζεψε την οικογένεια και έλα μαζί μας στο Νόρφολκ.  Εάν θα μπορούσατε να φέρετε κάτι 
που αντιπροσωπεύει το μέρος σας της χώρας ή κάτι που νομίζετε ότι είναι μοναδικό, ίσως κάτι που κάνατε, θα 
κλήρωση μακριά.  Θα έχουμε επίσης μια 50/50 λοταρία. Οι αξιωματικοί σύνδεσης και οι σύζυγοι κάνουν 
σπουδαία δουλειά της λειτουργίας της Λοταρίας.  Όλοι κερδίζουν! 
 
Αποθηκεύστε την ημερομηνία, σημειώστε τα ημερολόγιά σας, Ελάτε μαζί με τους συντρόφους σας, φέρτε την 
καλύτερη ιστορία της θάλασσας σας και ας  διασκεδάσουμε στο Νόρφολκ. 
 
Μείνε καλά και ασφαλής. 
Το καλύτερο για όλους σας. 
 
Glenn Johnson BT2 1964-68 εκτελεστικός διευθυντής-DDG5 μέλη του πληρώματος Association. 
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Πρόεδρε 
 

 
ΕΤ3 Ιωάννης κύβοςls (85 – 88): 63jcubells@gmail.com 

 
Ελπίδα ο καθένας είχε ένα healthy & ευτυχισμένο το νέο έτος.  Στέισι έχει απασχολημένος 
συλλογή καλούδια για τη σιωπηλή δημοπρασία και οι δύο είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για να 
δείτε τους φίλους μας από το παρελθόν συγκεντρώσεις και ελπίζουμε να δούμε νέους φίλους 
μαζί μας για να απολαύσετε το χρόνο που δαπανάται μαζί με τους συντρόφους μας. Ας κάνουμε 
την καλύτερη επανένωση ακόμα. Θα σε δω  στο Νόρφολκ . 

 
 

Η γωνιά του Αμήν 
 

BM3 Γουέιν Μίλερ (65 – 68): Choicemedtrans@optonline.net 
 
Δεν συνάδελφοι έχουν περάσει από το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο, τουλάχιστον ότι έχουμε 
ακούσει.  Αν γνωρίζετε έναν σύντροφο ή μέλος της οικογένειας που έχει περάσει και δεν είναι 
στη   λίστα βρύσες  στην ιστοσελίδα ή να έχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με κάθε 
σύντροφος στη λίστα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου  εδώ. 
 
 

Ένα WOrd από τον webmaster 
 

 
1964   2013 

RD2 Κερκ "VJ" Neuman (7/64-3/68): καπετάνιος. Kirk@TheBigNickel. Ναυτικό 
TheBigNickel -  USSClaudeVRicketts. Ναυτικό 

 

Σύντροφος ενημέρωση βάση δεδομένων πληροφοριών: 
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Είμαι συνεχώς εργασίας καθαρισμού και την ενημέρωση της βάσης δεδομένων εγγραφής του 
πληρώματος και έχουν αφαιρέσει αρκετές καταχωρήσεις δεδομένων που δεν ήταν συνεπής ή 
είχαν αναπαραχθεί σε διάφορους πίνακες στη βάση δεδομένων.  Είμαι, επίσης, συνεχίζει να 
προσπαθήσει να βάλει μαζί μια "καλή λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" από τον πίνακα της 
βάσης δεδομένων εγγραφής και το Master Crew λίστα πίνακα βάσης δεδομένων.  Η κύρια 
λίστα πληρώματος είναι ένα υπολογιστικό φύλλο Excel του περίπου 700 + συντρόφους που 
υπηρέτησε επί του σκάφους το DDG-5 που τέθηκε από κοινού από τον Carl χαλαρότητα κατά 
τη διάρκεια των ετών με βάση τις πληροφορίες από διάφορες άλλες Ναυτικό και βετεράνος 
ιστοσελίδες που DDG-5 συντρόφους εγγραφεί σε κάποια στιγμή ή άλλο .  Δεν είναι όλα τα 
ονόματα στο MCL είναι στη βάση δεδομένων καταχώρησης τοποθεσίας και δεν είναι όλα τα 
ονόματα στη βάση δεδομένων στο MCL. 
 
Επειδή έχω προσπαθήσει να καθαρίσει τα πράγματα, θα στείλω ένα email μερικές φορές κατά 
τη διάρκεια του έτους για να δούμε αν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχω στη 
βάση δεδομένων εγγραφής είναι καλό ή όχι.  Εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
είναι «κακή» παίρνω ένα «αναπήδησε»: το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δείχνει το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα μπορούσε να παραδοθεί επειδή η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου δεν υπάρχει ή κάποιο άλλοδήποτε φαύλο λόγο.  Από αυτό το ενημερωτικό δελτίο 
υπάρχουν 95 σύντροφοι καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα που έχουν τώρα κακές διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχω προσθέσει ένα κουμπί στην αρχική σελίδα λιμάνι του site 
που απαριθμεί τους συναδέλφους με κακές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και θα το 
εκτιμούσα αν διαβάζετε αυτό, ότι θα χρειαστούν 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 των ονομάτων "Bad email".   
 
Επίσης, εξαιτίας αυτού ζητώ να συνδεθείτε στο site και να ελέγξετε/ενημερώσετε τις 
πληροφορίες σας και/ή να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες εγγραφής σας είναι ακόμα εκεί και 
μέχρι σήμερα.  Οδηγίες για να γίνει αυτό είναι στην ιστοσελίδα Αρχική σελίδα, προσβάσιμη 
κάνοντας κλικ στο κόκκινο κουμπί με τίτλο "Πώς να ελέγξετε/ενημερώσετε τις πληροφορίες 
εγγραφής σας."  Επιπλέον,  
αν δεν έχετε ακόμη  εγγραφεί στην ιστοσελίδα, θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να το κάνουμε αυτό.  
  Είναι εύκολο να γίνει και οι πληροφορίες που εισάγετε θα κρατηθούν απόρρητες εκτός από τις 
πληροφορίες επί του σκάφους, οι οποίες θα εμφανίζονται στο ρόστερ του πληρώματος.  Αν 
είστε ήδη εγγεγραμμένοι και συνδεθείτε στην ιστοσελίδα, θα είστε σε θέση να email άλλους 
εγγεγραμμένους συντρόφους μέσω του ρόστερ του πληρώματος, καθώς και να ενημερώνεται 
για τις δραστηριότητες για την DDG-5 μέλη του πληρώματος Association. Αν έχετε ερωτήσεις 
ή προβλήματα εγγραφής, παρακαλώ  επικοινωνήστε μαζί μου.  (Παρακαλώ σημειώστε ότι 
από τότε που ενημερώθηκε για το τελευταίο λογισμικό φόρουμ το χαρακτηριστικό 
γνώρισμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φαίνεται να είναι σπασμένα.  Ψάχνω για το 
πρόβλημα. ) 
 
Νεκροί σύντροφοι: 
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Από την έναρξη της ιστοσελίδας, αρκετοί σύντροφοι που έκαναν εγγραφή στην ιστοσελίδα 
έχουν περάσει.  Έχω δηλώσει αυτούς τους συντρόφους στο ρόστερ του πληρώματος με κυανό 
χρώμα φόντου. 
 
Ακόμη και αν ένας συνάδελφος δεν έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα, ή απεβίωσε πριν από την 
έναρξή του, προσπαθώ να διατηρήσει μια σελίδα βρύσες για τα δύο μέλη του πληρώματος και 
των μελών της οικογένειας εκείνων που υπηρέτησαν επί του σκάφους κατά τη διάρκεια της 
ζωής του πλοίου.  Υπάρχουν πολλά ονόματα που αναφέρονται για τις οποίες έχω πολύ 
περιορισμένες πληροφορίες.  Αν δείτε κάποιον στη λίστα που έχετε πληροφορίες σχετικά, 
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου  ώστε να μπορώ να επιχειρήσετε να ενημερώσετε τις 
πληροφορίες τους. 
 
Οικογενειακή εγγραφή: 
Η σελίδα εγγραφής οικογένεια έχει στο ράφι εδώ και αρκετό καιρό.  Δοκιμάζω μερικά 
πράγματα που δεν λειτουργούν ακόμα.  Είναι λαμβάνοντας πολύ περισσότερο χρόνο από ό, τι 
αρχικά προγραμματιστεί για, αλλά συνεχίζω να ανεβαίνει με νέες ιδέες και την εφαρμογή τους 
παίρνει χρόνο.  Εγώ ακόμα ελπίδα έχω αυτό διαθέσιμος κάποτε μέσα στο μέλλον so κρατώ 
έναs μάτι έξω για αυτό μέσα στο login/αντίτιμο εγγραφής κουτί επάνω σε σπίτι λιμάνι σελίδα. 
 
Είναι επιθυμία μου με την οικογενειακή εγγραφή να διατηρήσει την επαφή με τα μέλη της 
οικογένειας του θανόντος συντρόφους που θα ήθελαν να συνεχίσουν να λαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με την DDG-5 μέλη του πληρώματος Συλλόγου.  Αυτό δεν είναι να πούμε 
ότι τα μέλη της οικογένειας των ζώντων συντρόφους δεν μπορούν να εγγραφούν.  Είναι 
βεβαίως ευπρόσδεκτοι επίσης εάν θα επιθυμούσαν. 
 
DDG-5 κυρίες βοηθητικές: 
 
Κατά την 2016 επανένωση, Jo'an Brown, σύζυγος του Τσάρλι Μπράουν (RD1, 64-67), να 
συγκεντρώσει μια λίστα με τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τους αριθμούς τηλεφώνου και τις 
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γυναικών που παρακολούθησαν την επανένωση 
με τους συζύγους τους.  Jo'An πληκτρολογήσει τη λίστα όταν πήρε το σπίτι και το έστειλε σε 
όλες τις γυναίκες στη λίστα.  Αυτό μου έδωσε την ιδέα της ύπαρξης ενός DDG-5 κυρίες 
βοηθητικό site συνδεδεμένο με το Big νικέλιο ιστοσελίδα. 
 
Έχω βάλει μαζί ένα ελάχιστο σύνολο σελίδων για ένα DDG-5 κυρίες βοηθητικό που μπορεί να 
βρεθεί εδώ.  Οι σελίδες μπορούν επίσης τώρα να πάρει από το μεγάλο νικέλιο Αρχική σελίδα 
λιμάνι. 
 
Δεν υπάρχει πολύ εκεί τώρα, εκτός από μια σελίδα εγγραφής και ένα εγγεγραμμένο μέλος 
σελίδα οθόνη (όπου θα βρείτε τις πληροφορίες της συζύγου μου). Αν είστε κυρία θα ήθελα να 
εγγραφείτε, αυτή είναι ευπρόσδεκτη να το δοκιμάσετε.  Οι πληροφορίες της θα αποθηκευτούν 
στη βάση δεδομένων του Λα και θα σιγουρευτώ ότι δεν θα την σβήσω. Σημειώστε ότι 
υπάρχουν ακόμα μερικά πράγματα που δεν λειτουργούν αρκετά σωστά και ελπίζω να τους 
πάρει σταθερό σύντομα. 
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Αν η κυρία σας σκέφτεται κάτι τέτοιο θα ήταν μια καλή ιδέα, παρακαλώ επιτρέψτε μου να 
ξέρω  και εγώ θα συνεχίσει να εργάζεται σε αυτό.  Επίσης, εσείς ή μπορούν να περιλάβουν τις 
ιδέες των πραγμάτων που περιλαμβάνουν στην περιοχή και θα δω για τη συμπερίληψη τους. 
 
Σημειώστε ότι οι κυρίες βοηθητική εγγραφή θα είναι κάπως περιττή για την εγγραφή της 
οικογένειας που αναφέρονται παραπάνω και θα ήθελα να εξετάσουμε κατά κάποιο τρόπο 
συνδυάζοντας/συνδέοντας τις δύο εγγραφές. 
 
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 για το DDG-5 κυρίες να εξετάσουμε. 
 
 

Μια λέξη από τον αποθεματοποίηση 
 

 
RD2 Κερκ "VJ" Neuman (64 – 67): Storekeeper@TheBigNickel. Ναυτικό 

 
Ένα σημείωμα για την 2020 επανένωση.  Αυτή τη στιγμή, δεν σχεδιάζω να παρευρεθώ στην 
επανένωση.  Θα στείλω μερικά καπέλα, θα προκαλέσω κέρματα και μπαλώματα στον Γκλεν 
Τζόνσον για πούλημα.  Εάν θα επιθυμούσατε να έχετε ένα νέο πουκάμισο για την επανένωση, 
παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα διαταγής (που βρίσκεται στη σελίδα καταστημάτων του 
πλοίου της ιστοσελίδας) και το Πάρτε σε με ASAP έτσι ώστε μπορώ να πάρω την παραγγελία 
σας συμπληρωμένη και ταχυδρόμησα σε σας πριν από την επανένωση.  Αν θέλετε να 
παραλάβετε το πουκάμισό σας στο ξενοδοχείο, σημειώστε ότι στη φόρμα παραγγελίας και εγώ 
θα το πλοίο εκεί.   

Το κατάστημα DDG-5 πλοίων  είναι ανοιχτό για επιχειρήσεις.  Τα αντικείμενα προς πώληση 
περιλαμβάνουν κύπελλα πλοίων, καπέλα πλοίων, μπαλώματα πλοίων, κέρματα πρόκληση, 
πουκάμισα πόλο και denim πουκάμισα (μακρύ και κοντό μανίκι).  Έχω εφαρμόσει 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. Έχω επίσης ενημερωθεί η φόρμα 
παραγγελίας για να συμπεριλάβει τη χρήση των αγορών πιστωτικών καρτών.  Σήμερα δέχομαι 
Visa, Mastercard, Discover και American Express. 

Λόγω των αυξήσεων των ταχυδρομικών τιμών, είχα να αυξήσει τα έξοδα αποστολής σε $10 για 
παραγγελίες κάτω από $50 και $15 για παραγγελίες άνω των $50. 

Επίσης, παίρνω τώρα πιστωτικές κάρτες για τις παραγγελίες.  Θα πρέπει ακόμα να 
συμπληρώσετε τη φόρμα παραγγελίας και να το στείλετε σε μένα (είτε μέσω ηλεκτρονικού 

mailto:captain.kirk@thebignickel.navy?subject=DDG-5%20Ladies%20Auxilary
mailto:captain.kirk@thebignickel.navy?subject=DDG-5%20Ladies%20Auxilary
http://bc17d4efd8648cd5c97e2a19383c61eff447c6a5/file%3A%2F%2F%2FE%3A%5CWeb%2520Drive%5CCVR%2520Site%5CThe%2520Newsletters%5CJuly%25202015%5CStorekeeper%40TheBigNickel.Navy
https://thebignickel.navy/ShipsStore.html


ταχυδρομείου ή σαλιγκάρι-mail).  Δεν έχω φτάσει στο σημείο της on-line παραγγελία, αν και 
είμαι dallying με το πώς να το κάνουμε αυτό. 

Κατά την 2016 επανένωση, πήρα μερικά μοντέλα πλοίων από το Μουσείο Adams με μειωμένο 
κόστος.  Προειδοποίηση, αυτό είναι μικρής κλίμακας.  Αυτά είναι διαθέσιμα μέσω του 
καταστήματος του πλοίου για $20 συν $10 ναυτιλία. 

 

 

  



Αβέβαιο 2020 πρόγραμμα επανένωση 
 

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020 
1430 – 2300: δωμάτιο φιλοξενίας, όταν επανδρωμένο 

1430 – 2300: άφιξη, προ-εγγραφή, ρύθμιση 
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020 

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

1800 – 2100:2020 υποδοχή Ρεουνιόν 
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020 

0800 – 2300: δωμάτιο φιλοξενίας, όταν επανδρωμένο 
0800 – 2300: άφιξη και εγγραφή (όταν επανδρωμένο) 

0900 – 1600: περιοδεία με λεωφορείο του Νόρφολκ, ναυτική (USS Wisconsin), 
Περιήγηση στο λιμάνι του Νόρφολκ 

(Μνημείο πληρώματος που θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της περιοδείας) 
1900: κόμμα Πίτσα 

Σάββατο, 9 Μαΐου 2020 
0800 – 2300: δωμάτιο φιλοξενίας, όταν επανδρωμένο 
0800 – 2300: άφιξη και εγγραφή (όταν επανδρωμένο) 

0800 – 0900: συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
0900 – 1100:2020 συνάντηση πληρώματος Ρεουνιόν 

Ελευθερία πληρώματος 
1800 – 2100:2020 δείπνο επανένωση (w/λοταρία) 

Κυριακή, 10 Μαΐου 2020 
0800 – 1200: δωμάτιο φιλοξενίας, όταν επανδρωμένο 

Καθαρισμός δωματίου φιλοξενίας 
  



2020 DDG-5 εγγραφή επανένωσης 
Holiday Inn Βιρτζίνια Μπιτς-Νόρφολκ 

7 Μαΐου – 20 Μαΐου 2020 
Στείλτε αυτό το έντυπο μαζί με τον έλεγχο ή τις πιστωτικές πληροφορίες σας όχι αργότερα από την 1η απριλίου 

2020. 
Μετά την ημερομηνία αυτή,  Φέρτε τη φόρμα και την πληρωμή μαζί σας. Επίσης, παρακαλούμε συμπληρώστε 

την  on-line έρευνα επανένωσης. 
 

Παρακαλούμε να εκτυπώσετε τα ονόματα των συμμετεχόντων, όπως θέλετε να εμφανίζονται στο 
διακριτικό όνομα: 

Όνομα μέλους πληρώματος: _____________________________ έτη επί του σκάφους (δηλ., 7/64-     3/68) -
________________ 
Σύζυγος/σημαντικός άλλος: ___________________________________________________________________________ 
Επισκέπτης (ες): 
________________________________________________________________________________________ 
 
Η εγγραφή περιλαμβάνει τη χρήση της αίθουσας φιλοξενίας με σνακ και μη αλκοολούχα ποτά (BYOB γιατα 
ποτά Al κοολικό), κονκάρδες όνομα και  PIN επανένωση (1St  100 μητρώα). 
Πληρώματος αμοιβή $55 = _____ 
Να ελέγξετε αν σύζυγος/σημαντική άλλη παρευρίσκεται $40 = _____ 
Επισκέπτες αριθμός που φοιτούν: ____ X $55 = _____ 
Πίτσα αριθμός κόμμα φοιτούν: ____ X $10 = _____ 
Αριθμός περιοδείας που παρακολουθεί: ____ X $100 = _____ 
Υποδοχή αριθμός υποδοχής: ____ X $0 = _____ 
(  Δεν υπάρχει χρέωση για την υποδοχή για την 2020 επανένωση εκτός από τη γραμμή μετρητών) 
Αριθμός δείπνου: ____ X $60 = _____ 
Πρόσθετες DDG-5 μέλη του πληρώματος Ένωση    
δωρεά _____ 
Τέλη    
σύνδεσης $10 = $10 
 
Συνολικό τέλος    
εγγραφής __________ 
 
Ελέγξτε αν θέλετε να πληρώσετε ένα $20 ελάχιστο (μη επιστρέψιμη) κατάθεση τώρα και το υπόλοιπο όταν κάνετε 
check in στην επανένωση. 
Ποσό κατάθεσης __________ 
 
Υπόλοιπο δήλωσης επανένωσης οφειλόμενο __________ 
 
Όνομα: ________________________________________________________________________________ 
Διεύθυνση (1): 
_______________________________________________________________________________ 
Διεύθυνση (2): 
________________________________________________________________________________ 
Τηλέφωνο: __________________________________ email: ________________________________________ 
Υπογραφή: ________________________________________________________________________________ 
 
Κάντε τον έλεγχο πληρωτέο σε DDG 5 μέλη του πληρώματος  Association. 

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


Αλληλογραφία σε: 
DDG-5 2020 επανένωση 
Το C/O του Γκλεν Τζόνσον 
55 Utina Τρόπος 
St. Αυγουστίνος, FL 32084 

 
Κάντε κρατήσεις ξενοδοχείων απευθείας με το ξενοδοχείο (757-499-4400) ή χρησιμοποιήστε την ειδική φόρμα 
κρατήσεων στην ιστοσελίδα. Κάντε sure να τους πω είστε με την  DDG-5 μέλη του πληρώματος Association. 
Δείτε την ιστοσελίδα για περισσότερες  λεπτομέρειες. 
 


