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Bülten Editörü Notu 
 

Yeni bir Haber Bülteni Editörü arıyoruz.  Herkes iş alarak ilgileniyorsa, buradabanaulaşın. 
 
Felemenkçe: Bültenin web sayfasına dilinizde   danışın. 
Almanya: Dilinizdeki bülten için lütfen web sitesinikontrol edin. 
Yunanistan: Bülteni kendi dilinizde görmek için web sitesine bakın.   
İtalya: Bülten başına nella tua lingua, web sitesine kontrol. 
Turkey: Dilinizdeki bülten için lütfen web sayfasını kontrol edin. 
 

2020  DDG-5 Buluşması 
 

The 2020 DDG-5 Reunion 7 Mayıs ile 10 Mayıs 2020 tarihleri arasında Holiday Inn Virginia 
Beach yapılacaktır - Norfolk.  2020 Reunion'a katılmayı planlıyorsanız veya sadece katılmayı 
düşünüyorsanız, lütfen  The Big Nickel web sitesinin 2020 Reunion sayfasında bulunan çevrimiçi 
Reunion Survey'i doldurmak için zaman ayırın.  Bu bültenin sonunda geçici 2020 Reunion gündemi ve 
2020 Reunion Kayıt formu web sitesinde 2020 Reunion sayfasında bulunan ek olarak 
bulabilirsiniz. 
 
Ayrıca 2020 Reunion sayfası üzerinden oda rezervasyonları için otele bir "özel" DDG-5 
Mürettebat Derneği bağlantısı mevcuttur.  Ancak,bu bülten in zamanında, otel tarafından 
atanan grup kodu, sözleşmemiz DDG-5 oda ücretini 3 gün öncesinde ve fiili birleşme tarihleri 
sonrası sağlamış olsa da, sadece 7 Mayıs ve 10 Mayıs tarihleri arasında yapılan rezervasyonlar 
için iyidir.  Rezervasyonlarınızın 7 Mayıs-10 Mayıs tarihleri arasında olmasını istiyorsanız, 
rezervasyonlarınızı yapmak için oteli aramanız gerekecektir. 
 
Birçok eski DDG-5 gemi arkadaşları Norfolk bölgesinde ve çevresinde yaşadığıiçin, biz 
muazzam bir katılım bekliyoruz.  2020'nin başlarında bölgede yaşayanlara buluşmayı 
hatırlatmak ve web sitesindeki yeniden birleşme anketini doldurmak için bir e-posta 
gönderilecektir, bu nedenle birlikte hizmet ettiğiniz gemi arkadaşlarının katilip katılmadığını 
görmek için anket sonuçlarını sık sık kontrol ettiğinizden emin olun. 
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İcra Direktörü/Başkan Yardımcısı 
 

 
BT2 Glenn Johnson (64 - 68): gjohn11905@gmail.com 

Cari Ortaklık Hesap Bakiyesi: 
Sevgili Gemi Arkadaşları, 
 
Umarım bu haber bülteni herkes sağlıklı dır.  Birçoğunuz için biliyorum, kış faaliyetleri kontrol altına aldı ve 
güneş ışığı ve sıcak hava için umut ediyor. 
 
Mary Lou ve ben torunları ile meşgul ve Florida güneşintadını olmuştur. Ben 2020 DDG5 Mürettebat Derneği 
Reunion planlıyoruz.  Hepinizin bildiği gibi 7 Mayıs - 10 Mayıs 2020 tarihleri arasında Norfolk VA'da, USS 
Biddle/Claude V. Ricketts DDG-5 gemimizin ana limanında. Erken Check-in 6 Mayıs'ta.  Daha fazla bilgi için 
web sitemizi ziyaret etmenizi öneririz BigNickel.Navy. Kayıt formunuzu web sitesinden doldurabileceksiniz. 
Yeniden birleşme düğmesini arayın ve oradan  gidin.  Hotel  reservation numarası 757-499-4400'dür. DDG5 
Mürettebat Derneği'nde olduğunuzu söylediğinizden emin olun. Site, gemi arkadaşı Kirk Neuman'a aittir ve 
yönetilir. O web sitesi üzerinden erişilebilir. 
 
Evimizi ziyaret etmek, eski anılar, gemide ki güzel zamanlarımız ve Norfolk'taki Liberty aramalarından 
bahsetmek eğlenceli olacak. Gündemimizin bir kısmı Wisconsin Zırhlısı'nı gezmekten oluşuyor. Ayrıca savaş 
gemilerinin mevcut filosunu görmek için iskelelerde bir seyir yapacağız. Biz de bizim düzenli Karşılama 
Resepsiyon, pizza partisi, büyük bir akşam yemeği ve daha fazla olacak. Bu yıl Karşılama Resepsiyonu 
katılımcılara hiçbir ücret ödemeden olacaktır, ancak nakit bar katılımcının sorumluluğunda olacaktır.     
 
Bu buluşmaların başarısı her zaman Shipmates, Eşler ve konuk katılımına bağlı olmuştur.  Geçmişte biz 
eğlenceli bir sürü oldu ve birçok anılar üretti.  Umuyorum ki Norfolk'ta yeniden bir araya gelmek, uygun fiyatlı 
tutmak, büyük bir katılım alacaktır. Lütfen bir gemi arkadaşını ara, aileyi topla ve Norfolk'ta bize katıl.  Eğer 
ülkenin sizin payınızı temsil eden bir şey getirebilirseniz ya da eşsiz olduğunu düşündüğünüz herhangi bir şey, 
belki yaptığınız bir şey, onu geri çekeceğiz.  Ayrıca 50/50 çekilişi de yapacağız. Dernek Memurları ve eşleri 
çekilişi yönetmekte çok iyi iş çıkarıyorlar.  Herkes kazanır! 
 
Tarihi kaydedin, takvimlerinizi işaretleyin, gemi arkadaşlarınıza katılın, en iyi deniz hikayenizi getirin ve  
Norfolk'ta eğlenin. 
 
İyi ve güvende ol. 
Hepinize en iyi şekilde. 
 
Glenn Johnson BT2 1964-68 İcra Direktörü - DDG5 Mürettebat Derneği. 
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Başkan 
 

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

 
Umut herkes bir healthy & Happy New Year vardı.  Stacy sessiz müzayede için goodies 
toplama meşgul olmuştur İkimiz de çok geçmiş reunions gelen arkadaşlarımız görmek için 
heyecanlıyız ve yeni arkadaşlar bizim Shipmates ile birlikte harcanan zaman zevk için bize 
katılmak görmeyi umuyoruz. Bunu şimdiye kadarki en iyi buluşma yapalım.  Norfolk'ta bir ll 
görüşürüz. 

 
 

Amen Köşesi 
 

BM3 Wayne Miller (65 - 68): Choicemedtrans@optonline.net 
 
Son haber bülteninden beri gemi arkadaşı geçmedi, en azından duyduğumuza göre.  Eğer geçti 
ve web sitesinde   Taps Listesinde olmayan bir gemi arkadaşı veya aile üyesi biliyorsanız ya da listede 
herhangi bir gemi arkadaşı hakkında daha fazla bilgi var, lütfen burada bana ulaşın  . 
 
 

Web yöneticisinden bir Word 
 

 
1964   2013 2013 

RD2 Kirk "VJ" Neuman (7/64 - 3/68): Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy 
TheBigNickel.Navy -  USSClaudeVRicketts.Navy 

 

Shipmate Bilgi Veritabanı Güncelleme: 
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Mürettebat Kaydı veritabanını sürekli olarak temizleme ve güncelleme üzerinde çalışıyorum ve 
veritabanındaki çeşitli tablolar arasında tutarlı olmayan veya çoğaltılan çeşitli veri girişlerini 
kaldırdım.  Ben de birlikte kayıt veritabanı tablosu ve Master Crew List veritabanı tablosundan 
bir "iyi e-posta listesi" koymak için denemeye devam ediyorum.  Master Crew List, DDG-5'in 
bir zamanlar veya başka bir zamanda kaydolduğu çeşitli donanma ve kıdemli web sitelerinden 
gelen bilgilere dayanarak yıllar boyunca Carl Slack tarafından bir araya getirilmiştir DDG-5 
gemide görev yapmış yaklaşık 700+ gemi arkadaşlarının Bir Excel tablosudur. .  MCL'deki tüm 
adlar site kayıt veritabanında değildir ve veritabanındaki tüm adlar MCL'de değildir. 
 
Ben şeyleri temizlemek için çalışıyorum çünkü, ben kayıt veritabanında var e-posta adresleri iyi 
olup olmadığını görmek için yıl boyunca birkaç kez bir e-posta göndermek.  E-posta adresi 
"kötü" ise ben bir "sıçrama" olsun: e-posta adresi veya başka bir hain nedeni yok çünkü e-posta 
teslim edilemediğini belirten e-posta.  Bu haber bülteni itibariyle şimdi kötü e-posta adresleri 
var sitede kayıtlı 95 shipmates vardır. Sitenin ana liman sayfasına kötü e-posta adresleri olan 
gemi arkadaşlarını listeleyen bir düğme ekledim ve bunu okuyorsanız, adınızın orada 
olmadığından emin olmak için birkaç dakikanızı alırsanız çok memnun olurum.  Eğer varsa,   
güncelleştirilmiş e-posta adresinizi ile bana ulaşın ve ben veritabanını güncelleştireceğiz.   
"Kötü e-posta" adlarının listesini görmek için buraya tıklayın.   
 
Ayrıca, bu nedenle siteye giriş yapmanızve bilgilerinizi kontrol/güncelleme ve/veya kayıt 
bilgilerinizin hala orada ve güncel olduğundan emin olmak istiyorum.  Bunu yapmak için 
talimatlar web sitesi ana sayfasında, kırmızı düğmeye tıklayarak erişilebilir "Nasıl Kontrol / 
Kayıt Bilgileri Güncellemek."  Buna ek olarak, henüz web sitesinde kayıtlı  
değilseniz, bunu yapmak için teşvik ederim.  
  Kullanımı kolaydır ve girdiğiniz bilgiler Mürettebat Listesinde görüntülenecek olan yönetim 
kurulu bilgileri dışında gizli tutulacaktır.  Zaten kayıtlı ysanız ve web sitesine giriş yaptıysanız, 
Diğer kayıtlı gemi arkadaşlarına Mürettebat Listesi üzerinden e-posta gönderebilecek ve DDG-
5 Mürettebat Üyeleri Derneği'nin faaliyetleri hakkında güncel tutulabileceksiniz. Eğer 
sorularınız veya kayıt sorunları varsa, lütfen  bana ulaşın.  (Ben en son Forum yazılımı 
güncellenen bu yana e-posta özelliği kırık gibi görünüyor unutmayın.  Sorunu 
araştırıyorum. ) 
 
Vefat Eden Gemi Arkadaşları: 
Web sitesinin kuruluşundan bu yana, sitede kayıt yaptım birkaç gemi arkadaşları geçti.  
Mürettebat Listesinde ki gemi arkadaşlarını siman renkli bir geçmişe sahip olarak belirttim. 
 
Bir gemi arkadaşı web sitesinde kayıtlı olmasa bile, ya da kuruluşundan önce vefat etmiş olsa 
bile, geminin ömrü boyunca gemide görev yapmış olanların hem mürettebat hem de aile üyeleri 
için bir Musluksayfası korumaya çalışırım.  Ben çok sınırlı bilgiye sahip olduğu listelenen 
birkaç isim vardır.  Listede hakkında bilgi sahibi olduğunuz birini görürseniz, bilgilerini 
güncellemeye çalışabilmem için lütfen benimle iletişime geçin. 
 
Aile Kaydı: 
Aile Kayıt sayfası oldukça uzun bir süre için rafta olmuştur.  Henüz işe yarayan birkaç şey 
deniyorum.  Başlangıçta planladığımdan çok daha fazla zaman alıyor, ama sürekli yeni fikirler 
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üretip uygulamak zaman alıyor.  Ben hala gelecekte bazen kullanılabilir olmasını umuyoruz bu 
yüzden Home Port sayfasında Giriş / Kayıt kutusunda bunun için bir göz atın. 
 
DDG-5 Mürettebat Derneği hakkında bilgi almaya devam etmek isteyen vefat eden gemi 
arkadaşlarının aile üyeleriyle iletişimi sürdürmek aile kayıt larından dileğimdir.  Bu, yaşayan 
gemi arkadaşlarının aile üyelerinin kayıt yaptıramayacağı demek değildir.  Eğer isterlerse onlar 
da kesinlikle hoş karşılanırlar. 
 
DDG-5 Bayan Yardımcı: 
 
2016 Reunion'da Charlie Brown'ın (RD1, 64 - 67) eşi Jo'an Brown, kocalarıyla bir araya gelen 
kadınların isimleri, adresleri, telefon numaraları ve e-posta adreslerinin bir listesini hazırladı.  
Jo'An eve geldiğinde listeyi yazdı ve listedeki tüm kadınlara gönderdi.  Bu bana Big Nickel web 
sitesine bağlı bir DDG-5 Bayanlar Yardımcı site sahip olma fikrini verdi. 
 
Burada bulunabilirbir DDG-5 Bayanlar Yardımcı için sayfaların en az bir dizi bir arayagetirdik.  Sayfalar 
da şimdi Big Nickel Home Port sayfasından kazanılmış olabilir. 
 
Orada şu anda bir kayıt sayfası ve kayıtlı bir üye ekran sayfası (eşimin bilgilerini bulacaksınız) 
dışında çok şey yok. Eğer Leydi'yseniz kayıt yaptırmak isterseniz, deneyebilirsiniz.  Bilgileri 
Los Angeles veri tabanında saklanacak ve ben de silmemeye çalışacağım. Hala oldukça doğru 
çalışmıyor ve onları yakında sabit almak için umut bazı şeyler olduğunu unutmayın. 
 
Leydiniz böyle bir şeyin iyi bir fikir olacağını düşünüyorsa, lütfen bana bildirin  ve üzerinde 
çalışmaya devam edeyim.  Ayrıca, siz veya onlar sitede dahil etmek şeyler fikirleri içerebilir ve 
ben bunları dahil konuda görürsünüz. 
 
Bayanlar Yardımcı Kayıt biraz yukarıda belirtilen Aile Kaydı gereksiz olacağını unutmayın ve 
ben bir şekilde birleştirerek / iki kayıtları bağlayan bakmak istiyorum. 
 
GÜNCELLEME: Ben Bayanlar Yardımcı sayfasında çok ilgi duymadım ve böylece 
onunla çok yapmadım.  Ben bakmak için DDG-5 Bayanlar için bir sonraki birleşmede 
daha önemli bir şey yaşıyor olabilir. 
 
 

Mağazacı'dan bir kelime. 
 

 
RD2 Kirk "VJ" Neuman (64 - 67): Storekeeper@TheBigNickel.Navy 
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2020 Reunion için bir not.  Şu anda, toplantıya katılmayı planlmıyorum.  Glenn Johnson'a 
satılık bozuk para ve yamalar göndermek için birkaç şapka, meydan paralar ve yamalar gemi 
olacak.  Eğer birleşme için yeni bir gömlek sahip olmak istiyorsanız, sipariş formunu doldurun 
(web sitesinin Ship's Store sayfasında bulunan) ve bana en kısa sürede böylece sipariş dolu ve 
reunion önce size postaile olsun.  Eğer otelde gömlek (ler) almak istiyorsanız, sipariş formu nda 
olduğunu unutmayın ve ben oraya gemi olacak.   

DDG-5 gemi mağazası  iş için açıktır.  Satılık Öğeler gemi bardak, gemi şapka, gemi yamalar, 
meydan sikke, polo gömlek ve kot gömlek (uzun ve kısa kollu) içerir.  Formu kaydetmek 
ve/veya yazdırmak için alttaki düğmelerle çevrimiçi doldurabileceğiniz yeni bir sipariş formu 
uyguladım. Ayrıca kredi kartı satın alma işlemlerini içerecek şekilde sipariş formunu 
güncelledim.  Şu anda Visa, Mastercard, Discover ve American Express kabul ediyorum. 

Posta oranlarındaki artışlar nedeniyle, 50 $ ve 15 $ 50 $ üzerinde siparişler için siparişler için 
10 $ nakliye maliyetlerini artırmak zorunda kaldım. 

Ayrıca, şimdi siparişler için kredi kartı almak.  Yine de sipariş formunu doldurmak ve bana (e-
posta veya salyangoz-posta yoluyla) göndermek gerekir.  Ben on-line sipariş noktasına 
kazanılmış değil, ben bunu nasıl yapmak için sallying rağmen. 

2016 Reunion'da Adams Müzesi'nden indirimli ücretle bazı gemi modellerini aldım.  Uyarı, bu 
küçük ölçekli.  Bu 20 $ artı 10 $ nakliye için Ship's Store aracılığıyla mevcuttur. 
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Geçici 2020 Reunion programı 
 

6 Mayıs 2020 Çarşamba 
1430 - 2300: Misafirperverlik odası, insanlı 
1430 - 2300: Check-in, ön kayıt, kurulum 

7 Mayıs 2020 Perşembe 
0800 - 2300: Misafirperverlik odası, ne zaman insanlı 

0800 – 2300: Check-in, kayıt ve yeniden tanışma 
1800 - 2100: 2020 Reunion Resepsiyonu 

8 Mayıs 2020 Cuma 
0800 - 2300: Misafirperverlik odası, ne zaman insanlı 
0800 – 2300: Check-in ve kayıt (insanlı olduğunda) 

0900 - 1600: Norfolk Otobüs Turu, Nautica (USS Wisconsin), 
Norfolk Limanı Turu 

(Crew Memorial tur sırasında yapılacak) 
1900: Pizza Partisi 

9 Mayıs 2020 Cumartesi 
0800 - 2300: Misafirperverlik odası, ne zaman insanlı 
0800 – 2300: Check-in ve kayıt (insanlı olduğunda) 

0800 - 0900: Yürütme Kurulu toplantısı 
0900 - 1100: 2020 Reunion Mürettebat Toplantısı 

Mürettebat Özgürlük 
1800 - 2100: 2020 Reunion Akşam Yemeği (w/çekiliş) 

10 Mayıs 2020 Pazar 
0800 - 1200: Misafirperverlik odası, insanlı 

Misafirperverlik odası temizliği 
  



2020 DDG-5 Reunion Kayıt 
Holiday Inn Virginia Plajı - Norfolk 

7 Mayıs - 20 Mayıs 2020 
Bu formu en geç 1 Nisan 2020tarihine kadar çek veya kredi bilgilerinizle birliktegönderin. 

Bu tarihtensonra,  size formu ve ödeme getirmek. Ayrıca,  on-line Reunion Anketidoldurun. 
 

Lütfen katılımcıların adlarının ad rozetinde görünmesini istediğiniz şekilde yazdırın: 
Mürettebat üye adı: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________       
Eş/Önemli diğer: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
Misafir(ler: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Kayıt aperatifler ve alkolsüz içecekler (ALcoholic içecekler için BYOB), isim rozetleri ve birleşme pin (1st  100 
kayıt)ile konukseverlik odası nın kullanımınıiçerir. 
Mürettebat ücreti $55 = _____ 
__ Eşin/önemli diğerinin 40 $ = _____ katılıyor olup olmadığını kontrol edin 
Katılan Misafir Sayısı: ____ X $55 = _____ 
Pizza Parti Numarası katılıyor: ____ X $10 = _____ 
Katılan Tur Numarası: ____ X $100 = _____ 
Hoş Geldiniz Resepsiyon Numarası katılıyor: ____ X $0 = _____ 
(There nakit bar dışında 2020 Reunion için resepsiyon için herhangibir ücret değildir) 
Akşam Yemeği Numarası katılıyor: ____ X $60 = _____ 
Ek DDG-5 Mürettebat    
Derneği Bağış _____ 
Dernek     
Aidat10 $ = 10 $ 
 
Toplam kayıt    
ücreti __________ 
 
Şimdi en az 20 TL (iade edilmeyen) depozito ödemek isteyip istemediğinizve yeniden birleşmesırasında check-in 
yaptığınızda bakiyeyi kontrol edin. 
Depozito Tutarı ___________ 
 
Birleşme kayıt bakiyesi nedeniyle ___________ 
 
Adı: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Adres (1): 
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Adres (2): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Telefon: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
İmza: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
DDG 5 Mürettebat Üyeleri  Derneği'neödenecek çek ilerleyin. 

Posta için: 
DDG-5 2020 Kavuşma 
Glenn Johnson'ın C/O'su 
55 Utina Yolu 
Aziz Augustine, FL 32084 

 
Otel rezervasyonlarını doğrudan otelle (757-499-4400)yapınveya web sitesindeki özel rezervasyon formunu 
kullanın.   DDG-5MürettebatDerneğiile olduğunuzu söylemek için sur eolun. Daha fazla bilgi için web sitesine bakın. 
 


