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Σημείωση προγράμματος επεξεργασίας ενημερωτικού δελτίου 
 

Ψάχνουμε για ένα νέο πρόγραμμα επεξεργασίας ενημερωτικού δελτίου.  Αν κάποιος 
ενδιαφέρεται να αναλάβει τη δουλειά, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου εδώ. 
 
Ολλανδικά: Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα σας.   
Γερμανία: Για το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα σας, παρακαλούμε ελέγξτε την ιστοσελίδα. 
Greece: Για το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα σας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα. 
Ιταλία: Ανά στο ενημερωτικό δελτίο nella tua lingua, controlla στην ιστοσελίδα. 
Τουρκία: Παρακαλούμε ελέγξτε την ιστοσελίδα για το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα σας. . 
 

2021 DDG-5  Επανένωση 
 

Το 2021  DDG-5 Reunion θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 6  Μαΐου  6  έως  την Κυριακή  9 
Μαΐου 2021  με έγκαιρο  έλεγχο κατά τη διάρκεια του απογεύματος της Τετάρτης, 5 Μαΐου 2020. 
Η Επανένωση διεξάγεται  στο Holiday Inn Βιρτζίνια Μπιτς - Νόρφολκ.  Αν σχεδιάζετε ή απλά 
σκέφτεστε να παρακολουθήσετε το 2021  Reunion, παρακαλούμε να αφιερώσετε χρόνο για να 
συμπληρώσετε την online Έρευνα Reunion που βρέθηκαν στο 2021  Reunion σελίδα του The 
Big Nickel  ιστοσελίδα.  Μπορείτε να βρείτε την προσωρινή 2021  Επανειδόνη και το 2021  
Reunion Εγγραφή  Form στο τέλος αυτού του ενημερωτικού δελτίου, εκτός από αυτό  the one  
που βρέθηκαν στο 2021  Reunion σελίδα στην ιστοσελίδα. 
 
Οι τιμές των δωματίων του ξενοδοχείου έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και 
είναι $119/night (συν τους φόρους)  είτε για έναν βασιλιά με  καναπέ-κρεβάτι είτε για 2 
βασίλισσες, και οι δύο μη καπνιζόντων.  Οι τιμές είναι καλές για 3 ημέρες πριν (3 Μαΐου) έως 
και 3 ημέρες μετά (12 Μαΐου) επίσημες ημερομηνίες επανένωσης. Ένα  ειδικό κουμπί έχει 
τοποθετηθεί  στησελίδα Πληροφορίες Κράτησης Ξενοδοχείου  στην ιστοσελίδα για να κάνετε 
κρατήσεις.  Από αυτό το ενημερωτικό δελτίο, η  φόρμα κράτησης στην ιστοσελίδα του 
ξενοδοχείου είναι μόνο καλή από τις 6 Μαΐου έως τις 9 Μαΐου,αν και βλέπουμε αν το 
ξενοδοχείο μπορεί να διορθώσει αυτό.   Ως αποτέλεσμα,  θαθέλατε να κάνετε κρατήσεις για να 
φτάσετε νωρίς ή/και να αναχωρήσετε αργά, καλέστε απευθείας το ξενοδοχείο (1-
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757.226.9119)και φροντίστε να αναφέρετε τον κωδικό της ομάδας μας (DDG) για ναλάβετε την 
τιμή της ομάδας. 
 
Δεδομένου ότι πολλοί πρώην DDG-5 σύντροφοι ζουν μέσα και γύρω από την περιοχή του 
Νόρφολκ, αναμένουμε να έχουμε μια τεράστια προσέλευση.  Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου θα1 σταλεί στις αρχές του 2021 σε όσους ζουν στην περιοχή για να τους υπενθυμίσω 
την επανένωση και να συμπληρώσετε την έρευνα επανένωση στην ιστοσελίδα, οπότε φροντίστε 
να ελέγξετε έξω τα αποτελέσματα της έρευνας συχνά για να δείτε αν shipmates που υπηρέτησε 
με θα είναι παρόντες. Η λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα βασίζεται  στα ανοικτά των  
shipmates που έχουν εγγραφεί στην ιστοσελίδα και αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
τους είναι τρέχουσα και ενημερωμένη.  Αν γνωρίζετε για τυχόν συντρόφους που δεν είναι 
εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα, παρακαλούμε να τους ενημερώσετε για την Επανένωση και να 
τους ενθαρρύνει να εγγραφείτε, ώστε  να  μπορεί να ενημερώνεται και να λαμβάνουν 
μελλοντικά ενημερωτικά δελτία. 
 

Εκτελεστικός Διευθυντής/Αντιπρόεδρος/Ταμίας 
 

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

  
Αγαπητοί σύντροφοι καιοικογένειες, 
 
Ελπίζω ότι thείναι  ενημερωτικό δελτίο βρίσκει ο καθένας ασφαλής και σε καλή υγεία.  Με το 
συνεχιζόμενο έπος της πανδημίας στο μυαλό μας, συνεχίζουμε να ελπίζουμε και να 
προσευχόμαστε για γρήγορη ανάρρωση, καλύτερες δοκιμές διαθέσιμες σε όλους, και μια 
πιθανή ανακάλυψη με ένα εμβόλιο. 
   
Είναι πρόθεσή μας να προχωρήσουμε με επανένωση μας στο Norfolk VA στις 6-9 Μαΐου με 
πρόωρο check in διαθέσιμο την Τετάρτη 5. Το ξενοδοχείο είχε ήδη μια επανένωση του 
Ναυτικού μέχρι στιγμής φέτος.  Με ενημέρωσαν ότι πήγε καλά, και ότι το ξενοδοχείο έχει 
κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού COVID-19  και είναι 
αφιερωμένο στη διατήρηση όλων μας ασφαλή. Δεσμευόμαστε επίσης να λάβουμε όλες τις 
προφυλάξεις που συνιστώνται από το CDC κατά τη στιγμή της επανένωσης μας.  
 
Οι τιμές των δωματίων παρέμειναν οι ίδιες με εκείνες της ακυρωμένης επανένωσης του 
περασμένου έτους και συνοδεύεται από δωρεάν πρωινό για 2 άτομα/δωμάτιο. Θα μείνουμε στο 
Holiday Inn Virginia Beach - Νόρφολκ. 5655 Greenwich Rd, Βιρτζίνια Μπιτς, Βιρτζίνια. 
Μπορείτε να κάνετε κράτηση για τα δωμάτιά σας καλώντας το ξενοδοχείο απευθείας στο 757-
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226-9119. Ο κωδικός κράτησης ομάδας μας είναι DDG  έτσι θυμηθείτε να τους δώσετε τον 
κωδικό κατά την πραγματοποίηση των κρατήσεών σας. Έτσι, εκτός από τις ημερομηνίες! Όλοι 
ανυπομονούμε να δούμε ο ένας τον άλλο για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι θα μας κάνει όλους 
καλό να θέσει το 2020 πίσω μας και να έχουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα επισκέπτονται 
μεταξύ τους στο παλιό λιμάνι σπίτι μας norfolk VA!  
 
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την Επανένωση, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μου, είτε μέσω μηνύματος ή τηλεφώνου στο 813-786-8958.  Θέλουμε αυτό 
να είναι μια επιτυχημένη Επανένωση και χρειάζεται ο καθένας από εμάς για να συμβεί 
αυτό!  Αν γνωρίζετε από ένα shipmate που κανονικά δεν διατηρεί επαφή μαζί μας, 
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί τους ή να μου στείλετε την επαφή τους και εγώ 
προσωπικά θα τους καλέσει και να κάνουμε ό, τι μπορώ για να τους έχουν στο DDG5 CMA 
Reunion μας. 
 
Θα είναι μεγάλη βλέποντας τους πάντες και είμαι τόσο ανυπομονούμε για αυτό.  Αναχώρηση 
ιστοσελίδα μας (TheBigNickel.Navy) από καιρό σε καιρό, όπως Kirk εργάζεται σκληρά 
προσπαθώντας να μας κρατήσει όλους ενημερωμένους. Υπάρχουν μερικά δροσερά κουμπιά 
στην ιστοσελίδα. Έτσι, μπορείτε να περιηγηθείτε και να στείλετε Kirk ένα μήνυμα για 
οτιδήποτε θα θέλατε να μοιραστείτε μέσω της ιστοσελίδας του. Θα είστε σε θέση να 
κατεβάσετε έντυπα εγγραφής, να τα συμπληρώσετε, και το ταχυδρομείο τους μαζί με τις 
απαιτούμενες αμοιβές για μένα, Glenn Johnson, 55 Utina Way, St Augustine FL, 32084. Θα 
τοποθετήσω επίσης πληροφορίες στη σελίδα μας στο Facebook. 
 
Μείνετε καλά και να μείνετε ασφαλείς. 
 
Ο σύντροφος σου, 
 
Glenn Johnson BT2 1964-1968, Εκτελεστικός Διευθυντής DDG5 Ένωση Μελών Πληρώματος 
(DDG5 CMA) 
 
 

Πρόεδρε 
 

 
ET3 John Cubell 's (85 - 88): 63jcubells@gmail.com l 
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Ελπίδα ο καθένας είχε ένα healthy & Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.  Stacy έχει απασχολημένος 
συλλογή καλούδια για τη σιωπηλή δημοπρασία Και οι δύο είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για να 
δείτε τους φίλους μας από το παρελθόν επανενοδύσεις και ελπίζω να δούμε νέους φίλους μαζί 
μας για να απολαύσετε το χρόνο που δαπανάται μαζί με shipmates μας. Ας το κάνουμε την 
Καλύτερη Επανένωση. Τα λέμε  aστο Νόρφολκ. 

 
 

Η Γωνιά αμήν 
 

BM3 Γουέιν Μίλερ (65 – 68): Choicemedtrans@optonline.net 
 
Έχουμε λάβει ειδοποίηση για την έγκριση των ακόλουθων μελών της ναυπηγικής και της 
οικογένειας από το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο: 
 

• Υπολοχαγός Τόμας Γουίλιαμ Μάχερ (1ος Υπολοχαγός, 1965 - 1967), 29 Μαΐου 2018. 
Μπορείτε να διαβάσετε τη νεκρολογία του  εδώ. 

• Υπολοχαγός Ρότζερ Λίμπερμαν (Ιατρικός Σύμβουλος, 1975), 26 Μαΐου 2020. 
• BT3 Donald R. Stoll (1987 - 1989), 24 Μαρτίου 2020. Μπορείτε να διαβάσετε τη 

νεκρολογία του εδώ. 
• Καπετάνιος Τόμας Άντριου Γιορκ (7 Απρ 1978 - 19 Ιουνίου 1980) 10 Ιουλίου 

2020.  Μπορείτε να δείτε τη νεκρολογία του εδώ. 
• Leah Ray Mueske, σύζυγος του BMC Stanley D. Mueske (1980 - 1981) - 15 Αυγούστου 

2019.  Μπορείτε να veiw νεκρολογία τηςε. 
• Μαίρη Λουσίλ Γιορκ, σύζυγος του καπετάνιου Τόμας Άντριου Γιορκ (7 Απρ 1978 - 19 

Ιουνίου 1980) - 25 Μαρτίου 2020. Μπορείτε να δείτε τη νεκρολογία της εδώ. Σημειώστε 
ότι ο λοχαγός Γιορκ απεβίωσε στις 10 Ιουλίου 2020. 

• Patricia (Pat) A. Woebkenberg, σύζυγος του FTM2 Tom Woebkenberg (63 Οκτωβρίου - 
65 Νοεμβρίου) - 1 Σεπτεμβρίου 2020.  Μπορείτε να δείτε τη νεκρολογία της 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 βρύσες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μου εδώ. 
 
 

Ένα wή ord από τον webmaster 
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19642013   

RD2 Κερκ "VJ" Νιούμαν (7/64 - 3/68): Captain.Kirk@TheBigNickel.Ναυτικό 
TheBigNickel.Navy –  USSClaudeVRicketts.Navy 

 

Ενημέρωση βάσης δεδομένων πληροφοριών shipmate: 
Είμαι συνεχώς εργάζονται για τον καθαρισμό και την ενημέρωση της βάσης δεδομένων 
Εγγραφής Πληρώματος και έχουν αφαιρεθεί αρκετές καταχωρήσεις δεδομένων που δεν ήταν 
συνεπείς ή είχαν αντιγραφεί σε διάφορους πίνακες στη βάση δεδομένων.  Είμαι, επίσης, 
συνεχίζει να βάλει μαζί μια "καλή λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" από τον πίνακα βάσης 
δεδομένων εγγραφής και το Master Crew List  (MCL)  πίνακα βάσης δεδομένων.  Το MCL 
είναι ένα υπολογιστικό φύλλο excel περίπου 700 + shipmates που υπηρέτησε επί του σκάφους 
του DDG-5 που τέθηκε μαζί από τον Carl Slack όλα αυτά τα χρόνια με βάση τις πληροφορίες 
από διάφορες άλλες ιστοσελίδες Ναυτικού και βετεράνος ότι DDG-5 shipmates νηολογημένα 
σε κάποια στιγμή.  Δεν υπάρχουν όλα τα ονόματα στο MCL στη βάση δεδομένων 
καταχώρησης τοποθεσίας και δεν βρίσκονται όλα τα ονόματα στη βάση δεδομένων στο MCL. 
 
Επειδή έχω προσπαθήσει να καθαρίσει τα πράγματα, στέλνω ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου μερικές φορές κατά τη διάρκεια του έτους για να δούμε αν οι διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχω στη βάση δεδομένων εγγραφής είναι καλές ή όχι.  (Στην 
πραγματικότητα, έστειλα ακριβώς έξω τέτοια και «δοκιμή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» αυτήν 
την προηγούμενη εβδομάδα).   Αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι "κακή" 
παίρνω ένα "αναπήδησε": e-mail που δείχνει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα 
μπορούσε να παραδοθεί, επειδή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν υπάρχει ή κάποιο 
άλλο κακό λόγο.  Από αυτό το ενημερωτικό δελτίο υπάρχουν 95 σύντροφοι που είναι 
εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα που έχουν τώρα κακές διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Έχω προσθέσει ένα κουμπί στη σελίδα του οικιακού λιμένα της ιστοσελίδας που 
απαριθμεί τους συντρόφους με κακές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και θα το 
εκτιμούσα αν διαβάζετε αυτό, ότι θα πάρετε λίγα λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι το όνομά σας 
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 των "εσφαλμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" ονόματα.   
 
Επίσης, εξαιτίας αυτού ζητώ να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα και να ελέγξετε / ενημερώσετε τις 
πληροφορίες σας και / ή να βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες εγγραφής σας είναι ακόμα εκεί και 
μέχρι σήμερα.  Οδηγίες για να γίνει αυτό είναι στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας, 
προσβάσιμες κάνοντας κλικ στο κόκκινο κουμπί με τίτλο "Πώς να ελέγξετε / Ενημέρωση 
πληροφορίες εγγραφής σας."  Επιπλέον, αν δεν έχετε ακόμη   
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εγγραφεί στην ιστοσελίδα,θα ήθελα να σαςενθαρρύνω να το κάνετε αυτό.  Είναι εύκολο να γίνει 
και οι πληροφορίες που εισάγετε θα διατηρούνται ιδιωτικές εκτός από τις πληροφορίες επί του 
σκάφους, οι οποίες θα εμφανίζονται στο  DDG-5 Crew Roster.  Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι 
και συνδεθείτε στην ιστοσελίδα, θα μπορείτε να στείλετε email σε άλλους εγγεγραμμένους 
συντρόφους,, μέσω του Καταλόγου Πληρώματος,  καθώς και να ενημερώνεστε για τις 
δραστηριότητες της Ένωσης Μελών Πληρώματος DDG-5. Αν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα 
εγγραφής, παρακαλώ  επικοινωνήστε μαζί μου. 
 
Ψάχνω για την αλλαγή της διαδικασίας σύνδεσης για την ιστοσελίδα.  Since χρησιμοποιεί 
σήμερα  τμήματα του  λογισμικού που χρησιμοποιώ για το Πλήρωμα Φόρουμ.  Δεδομένου ότι τα 
φόρουμ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όπως νόμιζα ότι θα ήταν και το λογισμικό που χρησιμοποιώ 
είναι τώρα αρκετά χρόνια ξεπερασμένο, Ψάχνω τον αντίκτυπο στους υπάρχοντες εγγεγραμμένους 
χρήστες (που είστε αν λάβατε το ενημερωτικό δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).   
Μόλις έχω κάτι λειτούργησε επάνω, θα βάλω μια σύνδεση με το νέο site (το οποίο είμαι 
σήμερα καλώντας  Beta2.0.TheBigNickel.Navy),)  καθώς και να στείλετε ένα email έκρηξη για 
να το δοκιμάσετε και επιτρέψτε μου να ξέρω τι σκέφτεστε.   Δίκαιη προειδοποίηση, όσο 
μεγαλώνω, τόσο πιο αργά παίρνω έτσι αυτό θα πάρει πιθανώς λίγο, ώστε να μην κρατήσει την 
αναπνοή σας πολύ καιρό ����. 
 
Αποθανόντες σύντροφοι: 
Από την έναρξη της ιστοσελίδας, αρκετοί σύντροφοι που είχαν εγγραφεί στην ιστοσελίδα έχουν 
περάσει.  Έχω υποδείξει αυτούς τους συντρόφους στο πλήρωμα με κυανό χρώμα φόντο.  
 
Ακόμη και αν ένας σύντροφος δεν έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα, ή απεβίωσε πριν από την 
έναρξή του, προσπαθώ να διατηρήσω μια σελίδα Taps τόσο για τα μέλη του πληρώματος όσο 
και για τα μέλη της οικογένειας εκείνων που υπηρέτησαν επί του πλοίου 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,  ώστε να προσπαθήσω να ενημερώσω τις πληροφορίες του. 
 
Οικογενειακή εγγραφή: 
Η σελίδα εγγραφής οικογένειας έχει στο ράφι για αρκετό καιρό.  Δοκιμάζω μερικά πράγματα 
που δεν λειτουργούν ακόμα.  Παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο από ό, τι είχα αρχικά 
προγραμματιστεί για, αλλά συνεχίζω να έρχονται με νέες ιδέες και την εφαρμογή τους παίρνει 
χρόνο.  Εξακολουθώ να ελπίζω να το έχουν διαθέσιμο κάποια στιγμή στο μέλλον, ώστε να 
κρατήσει ένα μάτι έξω για αυτό στο πλαίσιο Login / Εγγραφή στη σελίδα Home Port. 
 
Είναι επιθυμία μου με την Οικογενειακή Εγγραφή να διατηρηθεί η επαφή με τα μέλη της 
οικογένειας των νεκρών συντρόφους που θα ήθελαν να συνεχίσουν να λαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με το DDG-5 Μέλη Πληρώματος Σύνδεσης.  Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέλη της 
οικογένειας των ζωντανών συντρόφους δεν μπορούν να εγγραφούν.  Είναι ασφαλώς 
ευπρόσδεκτοι και αν το επιθυμούν. 
 
DDG-5 κυρίες βοηθητική: 
 

https://thebignickel.navy/CrewRegistration.php
https://thebignickel.navy/TheCrew.php
mailto:Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy?subject=Registration%20problems
https://theforums.thebignickel.navy/index.php
http://beta2.0.thebignickel.navy/
mailto:Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy?subject=Taps%20page%20information


Στη Ρεϋνιόν του 2016, η Jo'an Brown, σύζυγος του Charlie Brown (RD1, 64 – 67), 
συγκέντρωσε μια λίστα με ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γυναικών που παρακολούθησαν την επανένωση με τους 
συζύγους τους.  Η Τζο'Αν έγραψε τη λίστα όταν γύρισε σπίτι και την έστειλε σε όλες τις 
γυναίκες της λίστας.  Αυτό μου έδωσε την ιδέα της κατοχής ενός DDG-5 Κυρίες Βοηθητική 
ιστοσελίδα που συνδέεται με την ιστοσελίδα Big Nickel. 
 
Έχω βάλει μαζί ένα ελάχιστο σύνολο σελίδων για ένα DDG-5 Κυρίες Βοηθητική που μπορεί να 
βρεθεί εδώ. 
 
Δεν υπάρχουν πολλά εκεί αυτή τη στιγμή, εκτός από μια σελίδα εγγραφής και μια 
καταχωρημένη σελίδα εμφάνισης μέλους (όπου θα βρείτε τις πληροφορίες της συζύγου μου). 
Αν είστε η Λαίδη, θα θέλατε να εγγραφείτε, είναι ευπρόσδεκτη να το δοκιμάσει.  Οι 
πληροφορίες της θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων του Λ.Α. και θα φροντίσω να μην τις 
σβήσω. Σημειώστε ότι υπάρχουν ακόμα μερικά πράγματα που δεν λειτουργούν αρκετά δεξιά 
και ελπίζω να τους πάρει σταθερό σύντομα. 
 
Αν η Κυρία σας πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καλή ιδέα, παρακαλώ ενημερώστε με  και θα 
συνεχίσω να το δουλεύω.  Επίσης, εσείς ή μπορούν να περιλάβουν τις ιδέες των πραγμάτων για 
να περιλάβουν στην περιοχή και θα δω για τη συμπερίληψη τους. 
 
Σημειώστε ότι οι κυρίες Βοηθητική Εγγραφή θα ήταν κάπως περιττή για την εγγραφή 
οικογένεια που αναφέρονται παραπάνω και θα ήθελα να εξετάσουμε με κάποιο τρόπο 
συνδυάζοντας / συνδέοντας τις δύο εγγραφές. 
 
UPDATE: 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. 
 
  

https://ladiesauxiliary.thebignickel.navy/
https://ladiesauxiliary.thebignickel.navy/
mailto:captain.kirk@thebignickel.navy?subject=DDG-5%20Ladies%20Auxilary


 

Μια λέξη από τον καταστηματάρχη 
 

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

 
Ένα σημείωμα για το 2021  Reunion.  Επί του παρόντος, δεν είμαι  σίγουρος αν θα  
παρευρεθώ στην επανένωση.   Αν δεν  παρευρεθώ,  θα στείλω μερικά καπέλα, νομίσματα 
πρόκλησης και μπαλώματα στον Γκλεν Τζόνσον προς πώληση στην επανένωση.  Αν θέλετε να 
έχετε ένα νέο πουκάμισο για την επανένωση, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα 
παραγγελίας (που βρέθηκαν στη σελίδα κατάστημα του πλοίου της ιστοσελίδας) και να το 
πάρετε για μένα το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να μπορώ να πάρω την παραγγελία σας 
γεμίζουν και να ταχυδρομηθεί σε σας πριν από την επανένωση.  Αν θέλετε να παραλάβετε το 
πουκάμισό σας στο ξενοδοχείο, σημειώστε ότι στο έντυπο παραγγελίας και θα το στείλω εκεί.   

Παρακαλώ σημειώστε ότι το κέντημα  που χρησιμοποίησα για να χρησιμοποιήσω  κλειστό  
κατάστημα στα τέλη του περασμένου έτους.  Είχα βρει ένα άλλο κέντημα και στη συνέχεια 
COVID χτύπησε.  Έκλεισε (σύμφωνα με τις κρατικές εντολές) και  δεν ήμουν σε θέση να 
επικοινωνήσετε μαζί της από αυτό το ενημερωτικό δελτίο.   Θα θέλατε ένα πουκάμισο, 
παρακαλώ να μου δώσει ένα μήνα ή έτσι για να πάρει την παραγγελία σας επεξεργασία. 

Ενημέρωση σχετικά με κέντημα από αυτό το ενημερωτικό δελτίο.  Είχα να βρω ένα άλλο 
κέντημα από αυτό που βρήκα έχει κλείσει για άλλη μια φορά λόγω της αύξησης των 
περιπτώσεων COVID-19 στην πολιτεία μας.  Ως αποτέλεσμα, έπρεπε να βρω ένα άλλο, το 
οποίο έχω κάνει από τότε, και ελπίζουμε ότι θα είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσουν στο 
μέλλον. 

Το κατάστημα πλοίων DDG-5  είναι ανοιχτό για επιχειρήσεις.  Τα στοιχεία προς πώληση 
περιλαμβάνουν κύπελλα πλοίων, καπέλα πλοίων, μπαλώματα πλοίων, κέρματα πρόκληση, 
πουκάμισα πόλο και πουκάμισα denim (μακρύ και κοντό μανίκι).  Έχω εφαρμόσει μια νέα 
φόρμα παραγγελίας που μπορείτε τώρα να συμπληρώσετε on-line με κουμπιά στο κάτω μέρος 
για να αποθηκεύσετε και / ή να εκτυπώσετε τη φόρμα. Έχω επίσης ενημερωθεί η φόρμα 
παραγγελίας για να συμπεριλάβει τη χρήση των αγορών πιστωτικών καρτών.  Επί του παρόντος 
δέχομαι Visa, Mastercard, Ανακαλύψτε και American Express. 

Λόγω των αυξήσεων στις ταχυδρομικές τιμές, έπρεπε να αυξήσω τα έξοδα αποστολής σε $10 
για τις διαταγές κάτω από $50 και $15 για τις διαταγές πάνω από $50. 

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

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


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

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

Πρόγραμμα Επανένωσης 2021 
(Αυτό το χρονοδιάγραμμα μπορεί να αλλάξει) 

Τετάρτη, Μάιος 5, 2021 
1430 - 2300: Αίθουσα φιλοξενίας, όταν είναι επανδρωμένο 

1430 – 2300: Check-in, προεγγραφή, εγκατάσταση 
 

Πέμπτη, Μάιος 6, 2021 
0800 – 2300: Δωμάτιο φιλοξενίας, όταν είναι επανδρωμένο 

0800 – 2300: Check-in, εγγραφή και επαναγνωριγμένη 
1800 - 2100: 2020 Υποδοχή Επανένωσης 

 
Παρασκευή, Μάιος 7, 2021 

0800 – 2300: Δωμάτιο φιλοξενίας, όταν είναι επανδρωμένο 
0800 – 2300: Check-in και εγγραφή (όταν είναι επανδρωμένο) 

0900 - 1600: Περιήγηση με λεωφορείο στο Νόρφολκ, Ναούτικα (USS Ουισκόνσιν), 
Νόρφολκ Χάρμπορ Tour 

(Μνημείο πληρώματος που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιοδείας) 
1900: Πάρτι πίτσας 

 
Σάββατο, Μάιος 8, 2021 

0800 – 2300: Δωμάτιο φιλοξενίας, όταν είναι επανδρωμένο 
0800 – 2300: Check-in και εγγραφή (όταν είναι επανδρωμένο) 

0800 – 0900: Συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
0900 - 1100: 2020 Συνάντηση Πληρώματος Επανένωσης 

Ελευθερία πληρώματος 
1800 - 2100: 2020 Δείπνο Επανένωσης (w /raffle) 

 
Κυριακή, Μάιος 9, 2021 

0800 - 1200: Αίθουσα φιλοξενίας, όταν είναι επανδρωμένο 
Καθαρισμός αίθουσας φιλοξενίας 

  



2021 DDG-5 Εγγραφή Επανένωση 
Holiday Inn Βιρτζίνια Μπιτς - Νόρφολκ 

6  Μαΐου -  9Μαΐου2021 
Στείλτε αυτή τη φόρμα μαζί με τα στοιχεία επιταγής ή πίστωσης το αργότερο την 1η Απριλίου 2021.  
Μετά από αυτή τηνημερομηνία,  φέρτε τη φόρμα και την πληρωμή μαζί σας.  Επίσης, παρακαλούμε 

συμπληρώστε την  on-line Έρευνα Επανένωση. 
 

Εκτυπώστε τα ονόματα των συμμετεχόντων όπως θέλετε να εμφανίζονται στο διακριτικό ονόματος: 
Όνομα μέλους πληρώματος: ________________________________ Έτη επί του σκάφους (δηλαδή, 7/64 – 
3/68) ______________________ 
Σύζυγος/Έτερον ήμισυ: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Επισκέπτες: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Η εγγραφή περιλαμβάνει τη χρήση της αίθουσας φιλοξενίας με σνακ και μη αλκοολούχα ποτά (BYOB για 
αλκοολούχα ποτά), διακριτικά ονόματος και καρφίτσα επανένωσης (1st  100 μητρώα). 
Τέλος μέλους πληρώματος $55 = _____ 
 __ Ελέγξτε αν σύζυγος / σημαντικό άλλο παρακολουθεί $ 40 = _____ 
Επισκέπτες Αριθμός συμμετοχής: ____ X $55 = _____ 
Πίτσα Αριθμός Κόμμα συμμετοχή: ____ X $ 10 = _____ 
Αριθμός περιήγησης που παρακολουθεί: ____ X $100 = _____ 
Υποδοχή Αριθμός Υποδοχής συμμετοχή: ____ X $ 0 = _____ 
(Δενυπάρχει  χρέωση για τη δεξίωση για τη Συνάντηση του 2020 εκτός από το μπαρ μετρητών) 
Αριθμός δείπνου συμμετοχή: ____ X $ 60 = _____ 
Πρόσθετες DDG-5 Μέλη Πληρώματος Σύνδεσης Δωρεά                              _____ 
Association Τέλη                   $ 10 = $ 10 
 
Συνολικό τέλος εγγραφής                   __________ 
 
         Ελέγξτε αν θέλετε να πληρώσετε μια ελάχιστη (μη επιστρέψιμη) κατάθεση $ 20 τώρα και το υπόλοιπο όταν κάνετε 
check-in στην επανένωση.   
Ποσό Κατάθεσης                                                                                                                                                                    __________ 
 
Υπόλοιπο εγγραφής Reunion λόγω __________ 
 
Όνομα: 
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________ 
Διεύθυνση (1): 
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________ 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/virginia-beach/orfgr/hoteldetail
https://thebignickel.navy/2021Reunion.html


Διεύθυνση (2): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Τηλέφωνο: ____________________________________________ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
Υπογραφή: 
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________ 
 
Κάντε τον έλεγχο πληρωτέο στην ένωση μελών πληρωμάτων DDG 5.  Association. 

Αποστολή σε: 
DDG-5 2020 Επανένωση  
Κ/Ο Γκλεν Τζόνσον 
55 Ουτίνα Γουέι 
Άγιος Αυγουστίνος, FL 32084 

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


