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Bülten Düzenleyici Notu 
 

Yeni bir Bülten Editörü arıyoruz.  İşi üstlenmek isteyen varsa, lütfen benimle 
buradaniletişimegeçin. 
 
Türkçe: Bültenin web sayfasına kendi dilinizdebaşvurun. 
Almanya: Kendi dilinizdeki bülten için lütfen web sitesinikontroledin. 
Yunanistan: Kendi dilinizdeki bülten için web sitesinebakın. 
İtalya: Kendi dilinizdeki bülten için web sayfasını kontrol edin.   
Turkey: Dilinizdeki bülten için lütfen web sayfasını kontrol edin. 
 

2021  DDG-5 Reunion 
 

2021  DDG-5 Reunion, 6 Mayıs  Perşembe gününden 9 Mayıs 2021 Pazar gününe   kadar 5 
Mayıs2020 Çarşamba günü   öğleden sonra erken kontrol  ile  yapılacaktır. Reunion, Holiday Inn 
Virginia Beach – Norfolk'ta düzenleniyor.     202 1 Reunion'a katılmayı planlıyorsanız veya 
sadece düşünüyorsanız, lütfen The Big Nickel web sitesinin 202 1 Reunion sayfasında bulunan 
çevrimiçi Reunion Anketini doldurmak için zaman ayırın.   Belirsiz 2021 Reunion gündemini ve 202 1  
Reunion Kayıt  Form'yi web sitesindeki  202 1 Reunion sayfasında bulunanlara ek olarak bu bültenin 
sonunda bulabilirsiniz. 
 
Otel oda fiyatları müzakere edilmiştir ve çekyatlı  bir kral veya her ikisi de sigara içilmeyen 2 kraliçe 
için gecelik 119 $ (artı vergiler).   Fiyatlar 3 gün önce (3 Mayıs) ila 3 gün sonra (12 Mayıs) resmi 
birleşme tarihleri için iyidir. Rezervasyon yapmak için web sitesindeki Otel  Rezervasyon Bilgileri 
sayfasına özel bir düğme yerleştirilmiştir.    Bu bülten itibariyle,  otel sitesindeki rezervasyon 
formu sadece  6 Mayıs ila 9 Mayıs arasındaiyidir , ancak otelin bunudüzeltip düzeltemeyeceğine 
göreceğiz.   Sonuç olarak,  erken varmak ve / veya geç ayrılmak için rezervasyon yapmak, oteli 
doğrudan arayın (1-757.226.9119) ve grup oranını almak için grup kodumuzdan 
(DDG)bahsettiğinizi unutmayın. 
 
Norfolk bölgesinde ve çevresinde birçok eski DDG-5 gemi arkadaşı yaşadığından, muazzam bir 
katılım bekliyoruz.  2021'in başlarında bölgede yaşayanlara yeniden birleşmeyi hatırlatmak ve 
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web sitesindeki 2021 Reunion sayfasında  bulunan birleşme anketini doldurmak için bir e-
postagönderilecektir, bu nedenle hizmet ettiğiniz gemi arkadaşlarının katılıp katılmayacağını 
görmek için anket sonuçlarını sık sık kontrol ettiğinizden emin olun.  E-posta listesi, web 
sitesine  kaydolan gemi arkadaşlarına  ve e-posta adreslerinin güncel ve güncel olup olmadığına 
bağlı olacaktır.  Sitede kayıtlı olmayan herhangi bir gemi arkadaşı biliyorsanız, lütfen onlara 
Reunion hakkında bildirin ve kayıt olmalarını teşvik edin, böylecesiz  güncel tutulabilir  ve 
gelecekteki bültenleri alabilirsiniz. 
 

İcra Direktörü/Başkan Yardımcısı/Sayman 
 

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

  
Değerli Gemi Arkadaşları ve Eşleri - DDG5 Mürettebat Üyeleri Derneği. 
 
Yaklaşan buluşmamızla ilgili bu güncellemenin, bu olayla ilgili sorularınız olabilir.  EVET, 
hala 6-9Mayıs'ta yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz , 5Mayıs Çarşamba öğleden sonraerkencheck-in 
ile.   Yeniden birleşmenin yapıldığı yer    Norfolk, Virginia'daki Virginia Beach - Norfolk Hotel 
& Convention Center'dır.     757-499-4400. DDG5 Mürettebat Üyeleri Derneği'ne bağlı 
olduğunuzu onlara bildirin. Oteldeki koordinatörümüzle konuştum ve h otel'in bu pandemi 
sırasındagüvenliğimizi sağlamak için birkaç değişiklik ve yükseltme yaptığını garanti ediyor. 
Ayrıca bana şu anda yeniden buluşmalara ev sahipliği yaptıklarını ve COVID salgınıyla ilgili 
herhangi bir sorun yaşamadıklarını tavsiye etti.   
 
Web sitemize giderseniz, TheBigNickel.Navy, yeniden birleşmemizle ilgili bir form ve bilgi 
indirebilirsiniz.  Lütfen "Reunion Kaydı" formunu yazdırın, doldurun ve tamamen iade 
edilebilir depozitonuzla birlikte bana gönderin. Web sitesindeki 2021 Reunion sayfasından 
erişemiyorsanız, form bu bültenin  sonuna  eklenir. Hala sorunlarınız varsa, 813-786-8958  
numaralı telefonu arayabilir veya mesaj atabilirsiniz veya gjohn11905@gmail.com  bana e-posta 
gönderin ve size formu göndereyim. Ayrıca, web sitesinde işlerin düzgün çalıştığından emin olmak için 
sorunlarınız varsa  Kirk Neuman'ı bilgilendirdiğinizden emin olun. 
 
Tur satıcıları ve hotel, planlanmış turlara katılacak gemi arkadaşları ve eşlerin sayısı vb. , s o 
2021 DDG5 CMA Reunion için 6-9 Mayıs'ta Norfolk'ta bize katılmayı planlıyorsanız lütfen 
bana bildirin. 
 
Hepinize saygılar! 
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Gemi arkadaşın, 
 
Glenn Johnson BT2 1964-1968, İdari Direktör DDG5 Mürettebat Üyeleri Derneği (DDG5 
CMA) 
 
 

Başkan 
 

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

 
Umarım herkes bir healthy & mutlu yeni yıl geçirdi.  Stacy sessiz müzayede için iyilik 
toplamakla meşguldü ikimiz de geçmişteki buluşmalardan arkadaşlarımızı görmek için çok 
heyecanlıyız ve Gemi Arkadaşlarımızla birlikte geçirilen zamanın tadını çıkarmak için yeni 
arkadaşların bize katılmasını umuyoruz. Bunu şimdiye kadarki en iyi buluşma yapalım.  
Norfolk'ta birll ile görüşürüz. 

 
 

Amin Köşesi 
 

BM3 Wayne Miller (65 – 68): Choicemedtrans@optonline.net 
 
Son bültenden bu yana aşağıdaki gemi arkadaşlarının ve aile üyelerinin geçtiğine ilişkin 
bildirim aldık: 
 

• SN Salvatore Fanciiulli, İtalyan Donanması (1964 - 1965), 2008. 
• OS2 Greg Lee Reel (Haziran 1975 - 1978), 18 Eylül 2020.  Ölüm ilanını 

buradangörüntüleyebilirsiniz. 
• SN Thomas J. Zukowski (Mayıs 1962 - Kasım 1964), 5 Eylül 2020.  Tom USS Biddle ve USS 

Claude V. Ricketts için bir Plank Sahibiydi.  Ölüm ilanını buradan görüntüleyebilirsiniz.   

Yukarıdakilerden herhangi biri hakkında daha fazla bilginiz varsa veya musluk listesindeki 
herhangi bir gemi arkadaşı hakkında bilginiz varsa, lütfen benimle buradaniletişimegeçin. 
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Web yöneticisinden bir Word 
 
 

 
19642013   

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

 

Shipmate Bilgi Veritabanı Güncellemesi: 
Mürettebat Kaydı veritabanını temizleme ve güncelleştirme üzerinde sürekli çalışıyorum ve tutarlı 
olmayan veya veritabanındaki çeşitli tablolarda çoğaltılan birkaç veri girişini kaldırdım.  Ayrıca 
kayıt veritabanı tablosundan ve Ana Mürettebat Listesi  (MCL) veritabanı tablosundan "iyi bir e-
posta listesi" oluşturmak için devam ediyorum.  MCL, DDG-5 gemi arkadaşlarının bir zamanlar 
kaydolduğu diğer çeşitli Donanma ve deneyimli web sitelerinden gelen bilgilere dayanarak Carl 
Slack tarafından yıllar boyunca bir araya getir edilen DDG-5'te görev yapan yaklaşık 700'den 
fazla gemi arkadaşının excel elektronik tablosudur.  MCL'deki tüm adlar site kayıt 
veritabanında değil ve veritabanındaki tüm adlar MCL'de değil. 
 
Bir şeyleri temizlemeye çalıştığım için, kayıt veritabanında sahip olduğum e-posta adreslerinin 
iyi olup olmadığını görmek için yıl boyunca birkaç kez bir e-posta gönderiyorum.  (Aslında, 
geçen hafta böyle ve "e-posta testi" gönderdim).   E-posta adresi "kötü" ise bir "sektirilmiş" 
alıyorum: e-posta adresi veya başka bir kötü neden olmadığı için e-postanın teslim 
edilemediğini belirten e-posta.  Bu bülten itibariyle, sitede kayıtlı ve şimdi kötü e-posta 
adreslerine sahip 95 gemi arkadaşı var. Sitenin ana bağlantı noktası sayfasına, e-posta adresleri 
bozuk olan gemi arkadaşlarını listeleyen bir düğme ekledim ve bunu okuyorsanız, adınızın 
orada olmadığından emin olmak için birkaç dakikanızı ayıracağınızı takdir ederim.  Eğer 
öyleyse, lütfen güncellenmiş e-posta adresinizle benimle iletişime geçin  ve veritabanını 
güncelleyeyim.   "Kötü e-posta" adlarının listesini görüntülemek için buraya tıklayın.   
 
Ayrıca, bu nedenle siteye giriş yapmanızı ve bilgilerinizi kontrol etmenizi / güncellemenizi ve / 
veya kayıt bilgilerinizin hala orada ve güncel olduğundan emin olmanızı istiyorum.  Bunu 
yapmak için talimatlar web sitesi giriş sayfasında, "Kayıt Bilgilerinizi Nasıl Kontrol Edersiniz / 
Günceller"başlıklı kırmızı düğmeye tıklayarakerişilebilir.  Ayrıca, henüz   
web sitesinekaydolmadıysanız,bunu yapmanızı teşvik ederim.  Bunu yapmak kolaydır ve 
girdiğiniz bilgiler,  DDG-5 Mürettebat Listesi'nde görüntülenecek olan gemideki bilgiler dışında gizli 
tutulacaktır.  Zaten kayıtlıysanız ve web sitesine giriş yaptıysanız, DDG-5 Mürettebat Üyeleri 
Derneği'nin faaliyetleri hakkında güncel tutulmanınyanısıra, mürettebat listesi aracılığıyla diğer kayıtlı gemi 
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arkadaşlarına e-posta gönderebileceksiniz. Kayıt olurken sorularınız veya sorunlarınız varsa, 
lütfen  benimle iletişime geçin. 
 
Web sitesi için giriş işlemini değiştirmeye çalışıyorum.  Since şu anda kullandığım  yazılımın   
bölümlerini kullanıyor Mürettebat Forumları.  Forumlar düşündüğüm gibi kullanılmadığı ve  
kullandığım yazılım şu anda birkaç yıl eski olduğundan,  mevcut kayıtlı kullanıcılar üzerindeki 
etkiye bakıyorum (bülteni e-posta yoluyla aldıysanız öylesiniz).   Bir şey üzerinde çalıştıktan 
sonra, yeni siteye bir bağlantı koyacağım (şu anda  Beta2.0.TheBigNickel.Navyolarak 
adlandırıyorum)  ve denemeniz ve ne düşündüğünüzü bana bildirmeniz için bir e-posta patlaması 
göndereceğim.   Adil uyarı, yaşlandıkça, yavaşlarım, bu yüzden muhtemelen biraz zaman 
alacak, bu yüzden nefesinizi çok uzun tutmayın  ����. 
 
Ölen Gemi Arkadaşları: 
Web sitesinin başlangıcından bu yana, siteye kaydolan birkaç gemi arkadaşı geçti.  Mürettebat 
Listesi'ndeki bu gemi arkadaşlarını siyan renkli bir geçmişe sahip olarak gösterdim.  
 
Bir gemi arkadaşı web sitesine kaydolmamış veya başlamadan önce vefat etmiş olsa bile, hem 
mürettebat üyeleri hem de geminin ömrü boyunca gemide görev yapanların aile üyeleri için bir 
Musluk sayfası sürdürmeye çalışıyorum.  Listede çok sınırlı bilgiye sahip olduğum birkaç isim 
var.  Listede hakkında bilgi sahibi olduğunuz birini görürseniz, bilgilerini güncellemeyi 
deneyebilmem için lütfen benimle iletişime geçin. 
 
Aile Kaydı: 
Aile Kaydı sayfası oldukça uzun bir süredir rafta.  Henüz işe yaramayan birkaç şey deniyorum.  
Başlangıçta planladığımdan çok daha fazla zaman alıyor, ama sürekli yeni fikirler ortaya 
atıyorum ve bunları uygulamak zaman alıyor.  Hala gelecekte bir zaman kullanılabilir olmasını 
umuyorum, bu yüzden Ana Bağlantı Noktası sayfasındaki Giriş / Kayıt kutusunda göz kulak 
olun. 
 
DDG-5 Mürettebat Üyeleri Derneği hakkında bilgi almaya devam etmek isteyen ölen gemi 
arkadaşlarının aile üyeleriyle iletişimi sürdürmek Için Aile Kaydı ile dileğimdir.  Bu, yaşayan 
gemi arkadaşlarının aile üyelerinin kayıt yaptıramayacağı demek değildir.  Onlar da isterlerse 
kesinlikle hoş karşılanırlar. 
 
 
 

Mağazacı'dan bir kelime 
 

 
RD2 Kirk "VJ" Neuman (64 – 67): Storekeeper@TheBigNickel.Navy 
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2021 Reunion için birnot.   Bu haber bülteninden sonra, toplantıya katılmayı düşünmüyorum.    
Sonuç  olarak,  bazı şapkalar, meydan okuma paraları ve yamalar glenn Johnson'a yeniden satış 
için yol edeceğim.    Yeniden bir araya gelmek için yeni bir gömlek almak istiyorsanız, lütfen 
sipariş formunu doldurun (web sitesinin Gemi Mağazası sayfasında bulunur) ve siparişinizi en 
erken bana ulaştırın, böylece siparişinizi yeniden birleşmeden önce doldurup size 
postalayabilirim.  Otelden gömleklerinizi almak isterseniz, sipariş formunda bunu not edin ve 
oraya göndereyim.   

COVID-19 nedeniyle, sürekli açık olan bir nakışçı bulmak benim için çok zor oldu ve sonuç olarak 
gömlek sipariş etmek ve nakış yaptırmak çok zor oldu.  Şahsen benim için pahalıya mal olduğu için 
elimde bir gömlek stoğu    yok.    Stokta olmaları için cepten ödeme yapmam gerekirdi.     Bu yüzden  
sipariş verdiğiniz anda nakışlarımla bir sipariş vermem ve  gömlekleri aldıklarında nakışları 
yapmalarını sağlamakzorundayım.  Bunun tamamlanması birkaç hafta sürebilir, bu yüzden 
siparişinizin en az bir ay önceden bildirilmesine ihtiyacım olacak. 

Bu bülten itibariyle nakış hakkında güncelleme.  Bulduğum da   kapandığındanberi başka 
bir nakış bulmak zorunda kaldım,  yine de eyaletimizdeki COVID-19 vakalarındaki artış 
nedeniyle. Sonuç olarak, birleşmeden önce veya buluşma sırasında herhangi bir gömlek 
teslimini garanti etmem. 

DDG-5 gemi mağazası  işletmeye açıktır.  Satılık ürünler arasında gemi bardakları, gemi 
şapkaları, gemi yamaları, meydan okuma paraları, polo gömlekleri ve denim gömlekler (uzun 
ve kısa kollu) bulunmaktadır.  Formu kaydetmek ve/veya yazdırmak için artık altta düğmelerle 
çevrimiçi doldurabileceğiniz yeni bir sipariş formu uyguladım. Sipariş formunu kredi kartı 
alışverişlerinin kullanımını da içerecek şekilde güncelledim.  Şu anda Visa, Mastercard, 
Discover ve American Express'i kabul ediyorum. 

Posta ücretlerindeki artışlar nedeniyle, 50 $ altındaki siparişler için nakliye maliyetlerini 10 $ 'a 
ve 50 $ üzerindeki siparişler için 15 $ 'a yükseltmek zorunda kaldım. 

Ayrıca, şimdi siparişler için kredi kartı alıyorum.  Yine de sipariş formunu doldurmanız ve bunu 
bana göndermeniz gerekir (e-posta veya salyangoz-posta yoluyla).  On-line sipariş verme 
noktasına gelemedim. 

2016 Reunion'da, Adams Müzesi'nden indirimli bir maliyetle bazı gemi modelleri aldım.  Uyarı, 
bu küçük ölçekli.  Bunlar Gemi Mağazası üzerinden 20 $ artı 10 $ nakliye için kullanılabilir.  
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2021 Reunion programı 
(Bu zamanlama değişebilir) 

5 Mayıs 2021 Çarşamba 
1430 – 2300: İnsanlıyken konukseverlik odası 

1430 – 2300: Check-in, ön kayıt, kurulum 
 

6 Mayıs 2021 Perşembe 
0800 – 2300: İnsanlı olduğunda konukseverlik odası 

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

 
7 Mayıs 2021 Cuma 

0800 – 2300: İnsanlı olduğunda konukseverlik odası 
0800 – 2300: Check-in ve kayıt (insanlı olduğunda) 

0900 – 1600: Norfolk Otobüs Turu, Nautica (USS Wisconsin), 
Norfolk Liman Turu 

(Mürettebat Anıtı tur sırasında yapılacak) 
1900: Pizza Partisi 

 
8 Mayıs 2021 Cumartesi 

0800 – 2300: İnsanlı olduğunda konukseverlik odası 
0800 – 2300: Check-in ve kayıt (insanlı olduğunda) 

0800 – 0900: Yürütme Konseyi toplantısı 
0900 – 1100: 2020 Reunion Mürettebat Toplantısı 

Mürettebat Özgürlüğü 
1800 – 2100: 2020 Birleşme Yemeği (çekilişle) 

 
9 Mayıs 2021 Pazar 

0800 – 1200: İnsanlıyken konukseverlik odası 
Konukseverlik odası temizliği 

  



2021 DDG-5 Reunion Kaydı 
Holiday Inn Virginia Plajı - Norfolk 

6 Mayıs – 9 Mayıs 2021 
Bu formu çek veya kredi bilgilerinizle birlikte en geç 1 Nisan 2021'degönderin.  

Bu tarihtensonra,  formu ve ödemeyi yanınızda getirin.  Ayrıca, lütfen  çevrimiçi Reunion Anketi'nidoldurun. 
 

Lütfen katılımcıların adlarını ad rozetinde görünmesini istediğiniz şekilde yazdırın: 
Mürettebat üyesi adı: _________ Gemideki yıllar (örneğin, 7/64 – 3/68) ______ 
Eş/Önemli diğer: ________ 
Konuk(lar): _______ 
 
Kayıt, atıştırmalıklar ve alkolsüz içecekler (alkollü içecekler için BYOB), isim rozetleri ve birleşme pimi (1st  
100 kayıt) içeren konukseverlik odasının kullanımını içerir. 
Mürettebat ücreti $55 = _____ 
 __ Eşin/önemli diğerinin $40 = _____ katılıp katılmay olduğunu kontrol edin 
Katılan Konuk Sayısı: ____ X $55 = _____ 
Katılan Pizza Partisi Numarası: ____ X $10 = _____ 
Katılan Tur Numarası: ____ X $100 = _____ 
Katılan Karşılama Resepsiyon Numarası: ____ X $0 = _____ 
(There nakit bar dışında 2020 Reunion için resepsiyon için ücretsizdir) 
Katılan Akşam Yemeği Numarası: ____ X $60 = _____ 
Ek DDG-5 Mürettebat Üyeleri Derneği Bağışı                              _____ 
İlişkilendirme Aidatları                   $10 = $10 
 
Toplam kayıt ücreti                   __________ 
 
         Şimdi en az 20 $ (iade edilmez) depozito ödemek isteyip istemediğinizi ve toplantıda check-in yaparken bakiyeyi 
kontrol edin.   
Depozito Tutarı                                                                                                                                                                    __________ 
 
___ nedeniyle yeniden birleşme kayıt bakiyesi 
 
Ad: __________ 
Adres (1): ______ 
Adres (2): ________ 
Telefon: __________ E-posta: _____ 
İmza: ________ 
 
Çeki DDG 5 Mürettebat Üyeleri  Derneği'neödenecek halegetirin. 

Posta adresi: 
DDG-5 2020 Reunion  
C/o Glenn Johnson 
55 Utina Yolu 
St. Augustine, FL 32084 

 
Otel rezervasyonlarını doğrudan otelle yapın (757-499-4400)veya web sitesindeki özel rezervasyon formunu 
kullanın.  Onlara DDG-5 Mürettebat Üyeleri Derneğiile birlikte olduğunuzu söylemek için sure yapın. Daha fazla 
ayrıntı için web sitesine bakın. 
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