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MMD Dillerinde Bülten 
 
İngilizce: Kendi  dilinizde bülten için web sayfasına bakın. 
Almanya: Kendi dilinizde haber bülteni için lütfen web sitesini kontrol edin. 
Yunanistan: Kendi dilinizdeki bülten için lütfen web sitesine bakın. 
İtalya: Kendi dilinizde haber bülteni için web sayfasını kontrol edin. 
Turkey: Dilinizdeki bülten için lütfen web sayfasını kontrol edin. 
 

 

Bu bültenin gecikmesinden dolayı özür dilerim. Geçen Ağustos ayında çıkması gerekiyordu, 
ancak Reunion'un yerini Wilmington, NC'den Jacksonville, Fl'ye değiştiren ve daha sonra 2023 
Reunion Kayıt formunu güncellemek için bir tur düzenlemeye ve tur maliyetlerini 
değerlendirmeye çalışan koşullar nedeniyle, geç kalıyor.  Sonuç olarak, kayıt formunu 
eklemeden yayınlamaya karar verdim.  Tur ve tur masrafları belirlendikten sonra, 2023 Reunion 
Kayıt formu 2023 Reunion sayfasındaki web sitesinde mevcut olacak ve  kayıt formunun yanı 
sıra güncellenmiş bir gündemi olan özel bir bülten yayınlayacağım. 
 

2023 DDG-5 Birleşme Planlaması 
 
 2021 Reunion'un Cumartesi  günü yapılan Mürettebat Toplantısında, 2023 Reunion'un 18 Mayıs 
Perşembe gününden 21 Mayıs Pazar gününe kadar Wilmington, Kuzey Carolina'da yapılması 
oylandı  .  Ancak, bir yıl süren araştırmalardan ve Glenn Johnson ve John Cubells'in uygun bir ev 
sahibi otel aramak  için  Wilmington'ı ziyaret etmesinden sonra, Yürütme Konseyi başarısız bir şekilde 
2023 Reunion'u Jacksonville, Florida'ya taşımaya karar verdi.  
 
Yeniden birleşme tarihleri aynı kalır. Ev sahibi otel, eski güvenilir DoubleTree by Hilton 
Jacksonville Riverfront otelimiz olacak. Buluşma için oda  fiyatları şunlardır: standart odalar için 119 $, 
nehir kenarındaki odalar için 139 $ ve Junior Suites için 159 $.   Oda fiyatları, buluşmanın resmi 
tarihlerinden 3 gün önce ve 3 gün sonra geçerlidir. Oda başına en fazla 2 konuk için  ücretsiz  
kahvaltı  da dahildir.  Buluşmaya giden veya uçup  bir araç kiralayanlar için, kendi kendine park 
etmek ücretsiz olacaktır (normalde 16 $ / gece). 
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 Ayrıca, yeniden birleşmenin dört resmi tarihi (18 Mayıs - 21 Mayıs) için tamamlayıcı bir 
Junior Süitimiz ve 1 Mayıs'a kadar yeniden  birleşme için kayıttrasyonlarını  gönderen  tüm gemi 
arkadaşları  için 8 Mayıs Pazartesi günü bir çekilişte verilecek  olan standart oda fiyatına (119 $) 
sahip bir Junior Süit'e  1 yükseltmemiz var.    Kazananlar e-posta yoluyla ve Facebook DDG-5 
grubu aracılığıyla bilgilendirilecektir. 
 
2023 Reunion kayıt formu bu bültenin sonunda bulunabilir.  Bu sayfayı yazdırın, doldurun ve 
çekinizle birlikte Glenn'e (formdaki adres) gönderin.  Aksi takdirde, web sitesi 2023 Reunion 
sayfasına gidebilir, orada kayıt formunu açabilir (bir PDF okuyucuya ihtiyacınız olacaktır), 
yazdırabilir ve doldurabilir veya çevrimiçi olarak doldurabilir, yazdırabilir ve ardından çekinizle 
birlikte Glenn'e gönderebilirsiniz, yine adresi formdadır. 
 
2018 yılında DoubleTree by Hilton Jacksonville River cephesinde düzenlenen son 
buluşmamızdan bu yana, artık otelden San Marco Meydanı'na ve geri dönüşe ücretsiz servis 
hizmeti de sağlıyorlar  .  San Marco Square, Jacksonville'de kendine özgü butikleri ve sanat 
galerileri ve çok sayıda açık hava kafe oturma alanı ve çeşitli seçeneklere sahip tam teşekküllü 
yemek bölgesi ile tanınan tarihi bir mahalledir.  Uygulamalarını indirmeniz gerekecek ve servis  
hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: Beach Buggy. 
 
Bu bülten itibariyle,  yeniden birleşmenin Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski 
yerleşik şehir olan St. Augustine, Florida'da bir günlük tur yapmayı düşünüyoruz.   Eski 
tuzlarımız, USS  Orleck DD-866'da bir iş detayı için "gönüllülük" seçeneğine sahip olacak. İş 
detayının bir parçası olduğunuzu düşünmüyorsanız, bunun yerine St. Augustine turuna 
katılmaya davetlisiniz.   Birkaç alan dışında, bu kendi kendine rehberli bir tur olacak  ve St. 
Augustine'in tüm sıcak noktalarını ve diğer turları (ek ücret karşılığında) ziyaret ederek zaman 
ayırabilirsiniz. Ayrıca, Cumartesi günü Mürettebat Anıtımızı, otelimizden nehrin tam karşısına 
demirleyen USS Orleck'te tutmayı ve ardından gemiyi gezdirmeyi  planlıyoruz.  Oreck'e ve 
Oreck'ten ulaşım  nehir taksisi ile sağlanacaktır. 
 
  Reunion Akşam Yemeği ve çekilişimiz Cumartesi gecesi 1800'den 2100'e kadar yapılacaktır. 
Çekiliş için bir eşya veya eşya getirmenizi istediniz.  Hangi eşyayı getirirseniz getirin, mutlaka 
Donanma odaklı olmak zorunda değildir. Akşam yemeğinden sonra, son anma gecemiz için 
toplantı odasında toplanacağız. 
 
2023 Reunion için tam (ve çok ön) program da bu bültenin sonunda bulunabilir. 
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İcra Direktörü/Başkan Yardımcısı/Sayman 
 

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

  
 

Başkan 
 

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

Gemi arkadaşları, 
 
Umarım bu sizi iyi bulur. 2023 yeniden birleşmesi hızla yaklaşıyor. 18 Mayıs Perşembe 
başlangıç tarihidir. Planladığımız bazı heyecan verici etkinliklerimiz var.  Öncelikle,  erkekler 
üzerinde çalışılan bir çalışmaya devam ederken  l ady'nin etkinliği için planlar planlanıyor,  
bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hala belirlenecek. Jacksonville,  USS Orleck DD-886 adlı 
bir müze gemisini teslim aldı. Gemi, otelden nehrin karşısına demirlemiştir. Bazılarının 
hatırlayabileceği gibi, bir su taksisinde birkaç dakika.  
 
Yürütme Konseyi, Wilmington, Kuzey Carolina'dan konum değişikliği için özür diledi.  Her ne 
kadar bautiful bir şehir olsa da ve USS Kuzey Carolina bir wesome merkez parçası olsa da, 
maliyetler çok yüksekti.  Yürütme Konseyi'nin kararı, yeniden birleşmeyi Jacksonville, 
Florida'ya taşımaktı.  Double Tree by Hilton Jacksonville Riverfront, daha önce birkaç 
toplantıya ev sahipliği yaptı ve DDG-5 Mürettebat Üyeleri Derneği'ne bazı özel konaklamalar 
sağlarken maliyeti düşürmek için bizimle birlikte çalıştı.  
 
Kalçalarımız yırtık yeni bir satıcıdan yeni gömlekler aldı. Artık daha ucuzlar (kalite değil fiyat) 
ve Mayıs 2023'ten önce sipariş edilen gömleklerde özel nakış için bir anlaşmamız var. Bilgi için 
Gemi Mağazası'na bakın. 
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  Kalça arkadaşlarınızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Biz alyolları harika zaman geçiririz. 
 
Adil Rüzgarlar ve Takip Eden Denizler, 
 
John Cubells 
ET3 85-89 
 
 

Amen Köşesi 
 

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

• MM1 Stephen Wayne Gosnell (1982(?) - 1985), 12 Mayıs 2021. Ölüm ilanını buradan 
görüntüleyebilirsiniz  

• EMC Bradley R. (Ekim 1976 - Aralık 1979), 17 Nisan 2022. Ölüm ilanını buradan 

görüntüleyebilirsiniz. 
• RMSA Freddie A. Hamm (1975 - 1977), 11 Ağustos 2022. Ölüm ilanını buradan 

görüntüleyebilirsiniz. 
• Kaptan Joseph Francis King (25 Haziran 1976 - 7 Nisan 1978), 8 Ağustos 2022. Ölüm 

ilanını burada bulabilirsiniz. 
• Christa Zapp, FTM2 Wolf Dieter Zapp'ın karısı (FGN Temmuz 64 - Aralık 65) - Nisan 2022. 
• Curtis Richard (Rickey) Mallette (1977 – 1978) – 20 Ağustos 2014. 
• BTFN Timothy Louis Mallette (1977 – 1978) – 1 Ekim 2022. 
• Richard Belsky (USN 1959 – 1962), John Cubells'in amcası – 14   Eylül 2022. 
• SM3 Bil Heath (1972 - 1974), 28 Kasım 2022. Ölüm ilanını buradan görüntüleyebilirsiniz. 

Yukarıdakilerden herhangi biri hakkında daha fazla bilginiz varsa veya geçen başka bir gemi 
arkadaşını tanıyorsanız veya Musluk Listesindeki herhangi bir gemi arkadaşı hakkında bilgi 
veriyorsanız, lütfen buradan benimle iletişime geçin. 

 
 

Web Yöneticisi'nden bir W ord 
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RD2 Kirk "VJ" Neuman (7/64 - 3/68): Captain.Kirk@TheBigNickel.Donanma 
TheBigNickel.Navy - USSClaudeVRicketts.Navy 

 

Shipmate Bilgi Veritabanı Güncellemesi: 
  Sürekli olarak Mürettebat Kaydı veritabanını temizlemek ve güncellemek için çalışıyorum ve 
tutarlı olmayan veya veritabanındaki çeşitli tablolarda çoğaltılan birkaç veri girişini kaldırdım.  
Ayrıca,  mevcut iyi e-posta listesindeki tüm kayıtlı e-posta adreslerine periyodik olmayan e-
postalar göndererek  kayıt veritabanı tablosundan "iyi bir e-posta listesini" güncel tutmaya 
devam ediyorum. E-posta adresinin etkin olmadığını belirten "geri dönmüş" bir yanıt almam 
gerekirse, bu e-posta adresini kötü e-posta listesine yerleştireceğim  , iyi listeden kaldıracağım ve  
sayfanın sağ tarafındaki kırmızı düğmeye tıklayarak web sitesinin ana sayfasında bulunabilecek 
kötü e-posta listesini  güncelleyeceğim.  Listelenip listelenmediğinizi görmek  için bu listeyi sık sık 
kontrol etmelisiniz. Eğer öyleyseniz,  güncellenmiş / değiştirilmiş e-posta adresinizle en kısa 
sürede benimle iletişime geçin ve veritabanını güncelleyeceğim.  
 
Ayrıca, henüz web sitesine kaydolmadıysanız, bunu yapmanızı tavsiye ederim.  Bunu yapmak 
kolaydır ve girdiğiniz bilgiler, DDG-5 Mürettebat Listesinde gösterilecek olan gemideki bilgiler 
dışında gizli tutulacaktır.  Zaten kayıtlıysanız ve web sitesine giriş yapıyorsanız, Mürettebat 
Listesi aracılığıyla diğer kayıtlı gemi arkadaşlarınıza e-posta gönderebilecek ve  DDG-5 
Mürettebat Üyeleri Derneği için faaliyetler hakkında güncel tutabileceksiniz. Kayıt olurken 
sorularınız veya sorunlarınız varsa, lütfen benimle iletişime geçin. 
 
Web sitesi için  giriş işlemini değiştirmek için çalışıyorum.  Şu anda Crew Forumları için 
kullandığım yazılımların bazı kısımlarını  kullanıyor ve Forumlar düşündüğüm gibi kullanılmadı ve  
kullandığım yazılım şimdi güncellendi, böylece bir şeyleri entegre etmem daha zor, değişikliği 
yapmak istiyorum.   Mevcut kayıtlı kullanıcılar üzerindeki etkisine bakıyorum (bülteni e-posta 
yoluyla aldıysanız sizsiniz).  Bir şeyler hallettikten sonra, yeni siteye (şu anda 
Beta2.0.TheBigNickel.Navy olarak adlandırdığım) bir bağlantı koyacağım ve  denemeniz için bir e-
posta patlaması göndereceğim ve ne düşündüğünüzü bana bildireceğim.  Adil uyarı, 
yaşlandıkça yavaşlarım, bu yüzden bu muhtemelen biraz zaman alacaktır, bu yüzden nefesinizi 
çok uzun süre ���� tutmayın.  Ayrıca adil uyarı Beta2.0 sitesi tam olmaktan (veya çalışmamaktan) 
uzaktır, bu yüzden gördüklerinize şaşırmayın. 
 
Bu bülten itibariyle, oldukça karmaşık olduğu  ve zaman geçtikçe tembelleştiğim için fazla 
ilerleme kaydetmedim. 
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Vefat Eden Gemi Arkadaşları: 
Web sitesinin kuruluşundan bu yana, siteye kaydolan birkaç gemi arkadaşı vefat etti.  Bu gemi 
arkadaşlarını Mürettebat Listesi'nde camgöbeği renkli bir arka planla belirttim.  
 
Bir gemi arkadaşı web sitesine kaydolmamış veya başlangıcından önce vefat etmiş olsa bile, 
geminin ömrü boyunca gemide görev yapanların hem mürettebat üyeleri hem de aile üyeleri 
için bir Taps sayfası tutmaya çalışıyorum.  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 tam olarak çalışmayan birkaç şey 
deniyorum.  Başlangıçta planladığımdan çok daha fazla zaman alıyor, ancak yeni fikirler 
bulmaya devam ediyorum ve bunları uygulamak zaman alıyor.  Hala gelecekte bir gün 
kullanılabilir olmasını umuyorum, bu yüzden Ana Bağlantı Noktası sayfasındaki Giriş / Kayıt 
kutusunda bir göz atın. 
 
DDG-5 Mürettebat Üyeleri Derneği hakkında bilgi almaya devam etmek isteyen vefat eden 
gemi arkadaşlarının aile üyeleriyle temasın sürdürülmesi Aile Kaydı ile dileğimdir.  Bu, 
yaşayan gemi arkadaşlarının aile üyelerinin kayıt olamayacağı anlamına gelmez.  İsterlerse 
kesinlikle hoş karşılanırlar. 
 
 
 

Dükkan Sahibinden bir kelime 
 

 
RD2 Kirk "VJ" Neuman (64 – 67): Storekeeper@TheBigNickel.Donanma 

 
Son bültenden bu yana, John Cubells ve ben  tişört ve şapka işlemeli hale getirmek için işbirliği 
yaptık  . John'un  Long Island'da kullandığı bir nakışı var ve şimdi onlarla birlikte gömlekleri 
(denim ve polo) ve şapkaları (sadece donanma top kapakları) nakış haline getirmek için 
kurulumumuz var.   Gömleklerdeki fiyatlar biraz azaldığı ve uzun kollu gömleklerin (hem 
denim hem de polo) artık sadece özel sipariş olduğu için. Yeni fiyatları güncellenmiş Sipariş 
Formunda görebilirsiniz.  

DDG-5 gemi mağazası iş için açıktır.  Satılık ürünler arasında gemi kupaları, gemi şapkaları, 
gemi yamaları, meydan okuma paraları, polo gömlekler ve denim gömlekler (sadece kısa kollu) 
bulunur.  Artık formu kaydetmek ve/veya yazdırmak için alttaki düğmelerle çevrimiçi olarak 
doldurabileceğiniz yeni bir sipariş formu uyguladım. Ayrıca sipariş formunu kredi kartı satın 
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alma işlemlerinin kullanımını içerecek şekilde güncelledim.  Şu anda Visa, Mastercard, 
Discover ve American Express'i kabul ediyorum. 

Posta ücretleri ve paketlemedeki artışlar nedeniyle, 50 $ 'ın altındaki siparişler için nakliye maliyetlerini 1 
5 $' a ve 50 $'  ın üzerindeki siparişler için 20 $' a çıkarmak zorunda kaldım. 

Ayrıca, şimdi siparişler için kredi kartı alıyorum.  Yine de sipariş formunu doldurmanız ve bana 
göndermeniz gerekir (e-posta veya salyangoz posta yoluyla).  Çevrimiçi sipariş verme noktasına 
gelmedim, ancak bunun nasıl yapılacağı konusunda yapıyorum. 

2016 Reunion'da, Adams Müzesi'nden bazı gemi modellerini indirimli bir maliyetle aldım.  
Uyarı, bu küçük ölçeklidir.  Bunlar Geminin Mağazasından 20 $ artı 10 $ nakliye karşılığında 
temin edilebilir. 



2023 ÖN BULUŞMA programı 
(Bu program değişebilir) 

17 Mayıs 2023 Çarşamba 
1430 – 2300: İnsanlı olduğunda konukseverlik odası 

1430 – 2300: Erken check-in, ön kayıt, kurulum 
 

18 Mayıs 2023 Perşembe 
0800 – 2300: İnsanlı olduğunda ağırlama odası 

0800 – 2300: Check-in, kayıt ve yeniden tanışma 
1800 – 2100: 2023 Reunion Resepsiyonu 

 
19 Mayıs 2023 Cuma 

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

0900 – 1600: USS Orleck'e tur ve potansiyel çalışma partisi 
1900: Pizza Partisi 

 
20 Mayıs 2023 Cumartesi 

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

0800 – 0900: Yürütme Konseyi toplantısı 
0900 – 1100: 2023 Reunion Mürettebat Toplantısı 
1200: Mürettebat Anıtı (Yer: USS Orleck DD-866) 

Mürettebat Özgürlüğü 
1800 – 2100: 2023 Buluşma Yemeği (çekilişli) 

 
21 Mayıs 2023 Pazar 

0800 – 1200: İnsanlı olduğunda ağırlama odası 
Konukseverlik odası temizliği 

  


