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KOMT U OOK 
NAAR DE JAAR-
VERGADERING?
woensdag 20 maart a.s. 
in het Beatrixgebouw 
van de Jaarbeurs 
te Utrecht. 
De bijeenkomst vindt zoals vorig jaar plaats in 
het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs. Dit grenst 
aan het Centraal Station en is lopend gemakkelijk 
bereikbaar.

Exacte locatie en hoe daar te komen vindt u op 
pagina 11 in dit Bulletin.
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PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst met koffie en thee in de Johan Friso foyer (1e verdieping)

10.30 uur Welkom door de voorzitter Han van Manen

10.35 uur  Aanvang van de algemene ledenvergadering van de vereniging 
Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds DNP in vergaderzaal (1e 
verdieping)

11.20 uur Einde algemene ledenvergadering

11.20 uur  Verslag van het verantwoordingsorgaan van het Nedlloyd 
Pensioenfonds door de voorzitter Antoinette Stegmeijer

11.35 uur  Korte inleiding door Ludo Jansen, bestuurslid van het Nedlloyd 
Pensioenfonds namens gepensioneerden en slapers

11.50 uur  Toelichting door Frans Dooren,  directeur van het Nedlloyd 
Pensioenfonds op de resultaten- en ontwikkelingen van het fonds in het 
afgelopen jaar

12.30 uur Lunch in de Johan Friso foyer (1e verdieping)

13.30 uur  Presentatie door Gerrit Liefers van pensioenadviseurs Willis Towers 
Watson

14.30 uur  Presentatie door  Patrick Everts-general manager: KOTUG Maritime 
Excellence Center

15.20 uur  Afsluiting door de voorzitter en uitnodiging voor de borrel in de Johan 
Friso foyer



Met heel veel genoegen 
nodig ik U allen uit het 25 
jarig bestaan van DNP te 
komen vieren op onze Jaar-
bijeenkomst op 20 maart 
a.s. in Utrecht. 
In ons vorige bulletin hebben wij al uitgebreid 
teruggekeken op de DNP en NPF geschiedenis, 
nu kijken wij ook weer vooruit. Het wordt een 
bijzonder jaar, waarin ons pensioenfonds een 
bestuurlijke transitie doormaakt. Sinds begin dit 
jaar wordt het Nedlloyd Pensioenfonds bestuurd 
door een zogenaamd “one-tier” bestuur, dat 
betekent een bestuur waarin zowel uitvoerende 
als niet-uitvoerende bestuurders zitten en waarin 
intern toezicht en uitvoering verenigd zijn.
Concreet betekent dit, dat de oorspronkelijke 
zeven bestuurders nu de rol hebben gekregen 
van niet-uitvoerende bestuurders (NUB) en 
Frans Dooren en Randy Caenen tot het bestuur 
zijn toegetreden in de rol van uitvoerend 
bestuurders (UB). De NUB-ers fungeren als 
intern toezichthouder ter vervanging van de 
visitatiecommissie,die ophoudt te bestaan. 
Gezamenlijk vormen zij dus nu een bestuur van 
negen personen. Het is de bedoeling uiterlijk 
halverwege 2020, maar mogelijk al eerder, het 
aantal bestuursleden  terug te brengen naar 
zeven personen. Voor ons zal dat betekenen 
dat het aantal bestuursleden namens de 
gepensioneerden en slapers gereduceerd zal 
worden van drie naar twee personen. In het 
nieuwe model is de voorzitter (Jeppe Machielsen), 
die tot nu toe namens de werkgevers in het 
bestuur zat, omgevormd tot onafhankelijk 
voorzitter. Nu de rollen van alle bestuursleden 
toch wel anders zijn dan tot vorig jaar het geval 
was, zullen alle bestuursleden in hun nieuwe rol 
nog door De Nederlandsche Bank getoetst moeten 
worden op geschiktheid voor hun nieuwe rol. Dat 

zal in de loop van het jaar plaatsvinden.
Aan het eind van dit jaar zullen wij meemaken 
dat ons Pensioenfonds een gesloten fonds 
wordt. Zoals eerder bericht, heeft het NPF de 
uitvoeringsovereenkomst met de verschillende 
Maersk bedrijven opgezegd, hetgeen betekent 
dat die bedrijven (evenals het NPF zelf 
overigens) voor hun werknemers een nieuwe 
pensioenuitvoerder moeten vinden. Voor het 
Nedlloyd Pensioenfonds betekent dat, dat vanaf 1 
januari 2020 er geen nieuwe actieve deelnemers 
of slapers meer bijkomen: een gesloten fonds.
Voor DNP betekent dit extra alert blijven op 
de ontwikkelingen zowel binnen het fonds 
alsook daarbuiten in het maatschappelijk 
krachtenveld; dankzij de actieve inbreng 
van de gepensioneerden in bestuur en 
verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds 
en dankzij hun open communicatie met het 
DNP bestuur zijn wij in staat onze rol van 
uw belangenbehartiger te vervullen. Op dit 
moment zijn onze relaties met NPF bestuur 
en verantwoordingsorgaan open, positief 
en constructief. Tevens zijn en blijven wij 
actief meedoen in onze koepelorganisatie, de 
Koepel van Nederlandse Verenigingen van 
Gepensioneerden (KNVG). 

Terug naar 20 maart; wat mag u van ons 
verwachten? Uiteraard onze huishoudelijke 
vergadering, zoals dat hoort bij een vereniging. 
De agenda vindt u elders in dit bulletin. In die 
agenda zult u zien dat drie bestuursleden na 
vele jaren van trouwe dienst te kennen hebben 
gegeven af te willen treden: Hans Ulrich, Kees 
Pool en Sim Coenradi. Allen hebben over vele 
jaren hun steentje bijgedragen aan het reilen en 
zeilen van DNP en daarmee aan het behartigen 
van uw belangen. Uiteraard betreuren wij hun 
besluit, wij hebben er wel begrip voor en wensen 
hen alle drie toe dat ze nog lang en gezond van 
hun pensioen mogen genieten. Wij zijn blij dat 
wij twee capabele kandidaten voor het bestuur 

VOORZITTER
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hebben gevonden: Rob Mars en Jos Lansbergen. 
Beiden stellen zich verderop in dit bulletin nader 
aan u voor; ik kan al wel verklappen dat beiden 
een gedegen scheepvaart achtergrond hebben. 
Dit alles betekent wel dat wij wat functies binnen 
het bestuur moeten verschuiven, tijdens de 
vergadering zullen wij u daarover informeren.
Op deze vergadering leggen wij u ook een 
voorstel tot wijziging van de statuten voor; 
verderop in dit bulletin gaan wij daar wat dieper 
op in. 

“Om tot een statutenwijziging 
te kunnen komen, is het 

noodzakelijk dat minstens 
10% van onze leden aanwezig 

of vertegenwoordigd is op 
deze vergadering.” 

Daarom hierbij het verzoek, indien u niet in de 
gelegenheid mocht zijn aanwezig te zijn, het 
volmacht formulier in te vullen en aan ons toe 
te sturen of aan een collega mee te geven; de 
stemmen uitgebracht per volmacht tellen ook mee 
voor het aanwezigheid vereiste.  

Na onze huishoudelijke vergadering zullen 
Ludo Jansen en Frans Dooren, respectievelijk 
niet-uitvoerend bestuurder namens de 
gepensioneerden en slapers en uitvoerend 
bestuurder van het Nedlloyd Pensioenfonds ons 
bijpraten over de staat van het pensioenfonds 
en daarbij zeker ook aandacht geven aan 
bovengenoemde ontwikkelingen; maar zeker ook, 
minstens zo belangrijk, over de mogelijkheden 
tot indexering van onze pensioenen. In de 
landelijke politiek en dus ook in de landelijke 
pers zijn indexering of korting van pensioenen 
en herziening van het pensioenstelsel belangrijke 
zaken tegenwoordig. Zaken waar beide heren 

ongetwijfeld op in zullen gaan. Tevens zal er 
gelegenheid zijn vragen te stellen. Ook zal 
Antoinette Stegmeijer, voorzitter van het 
verantwoordingsorgaan, ons bijpraten over de 
activiteiten van het verantwoordingsorgaan van 
vorig jaar. Ook hier is discussie mogelijk!
Na de lunch zal de heer Gerrit Liefers van 
pensioenadviseurs Willis Towers Watson ons 
bijpraten over wat het betekent, met name voor 
gepensioneerden en slapers, om aangesloten 
te zijn bij een gesloten fonds. Ook hier de 
mogelijkheid uitgebreid vragen te stellen.

Vervolgens als afsluiter een maritiem onderwerp. 
De heer Patrick Everts van KOTUG zal ons 
vertellen hoe het tegenwoordig staat met de 
sleepboten in de haven. Ook daar zijn ongetwijfeld 
interessante technologische ontwikkelingen, die 
ons uiteraard zeer interesseren.  

Al het bovenstaande is natuurlijk allemaal leuk en 
aardig en ook heel interessant, hoogtepunten van 
de dag zijn natuurlijk de lunch en het napraten 
met oud collega’s! Een reünie zoals een reünie 
hoort te zijn. Wij verheugen 
ons er in ieder geval op 
velen van u te mogen 
ontmoeten.

Vergeet u niet zich aan te 
melden met het bijgesloten 
kaartje, en als u echt niet in 
de gelegenheid bent naar 
Utrecht te komen, stuurt 
u dan in ieder geval uw 
volmachtformulier in voor 
de statutenwijziging. Wij 
zijn u daar dankbaar voor.

Tot  20 maart a.s.!

Han van Manen
Voorzitter 
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1. Opening en mededelingen door de voorzitter Han van Manen 

2. Jaarverslag/notulen van de algemene ledenvergadering van 14 maart 2018
   zoals opgenomen in het INFO Bulletin 61 van mei 2018 en reeds aan de leden   
 toegezonden. Het verslag is tevens beschikbaar via de 
 website www.vereniging-dnp.nl; onder het kopje service vindt u het archief.

3. Financieel verslag 2018 door de penningmeester Kees Pool
 a. Staat van Inkomsten en Uitgaven over 2018
 b. Balans per 31 december 2018
 De hierop betrekking hebbende financiële stukken zijn vóór aanvang van 
 de vergadering beschikbaar in de ontvangstruimte.

4. Verslag van de kascommissie over het financieel verslag 2018 

5. Goedkeuring financieel verslag 2018

6. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid

7. Begroting 2019 en vaststelling contributiebijdrage voor 2020
 De contributie voor 2019 is reeds vastgesteld in de ALV van 14 maart 2018.
 Het bestuur stelt voor de contributie voor 2020 te handhaven op € 17,50.

8. Mutaties in het bestuur
 Sim Coenradi, Kees Pool en Hans  Ulrich treden af als bestuurslid. 
 Twee nieuwe kandidaten voor het bestuur zijn:
 Jos Lansbergen 
 Rob Mars.
 Voordrachten voor kandidaten kunnen uiterlijk twee weken vóór de dag 
 van de vergadering schriftelijk  worden ingediend bij het bestuur.

9. Benoeming leden kascommissie
 Het bestuur stelt voor de heren Ed Wezenaar, Rob Frerichs en 
 Hans Drenthe te herbenoemen als leden van de kascommissie.

10. Voorstel tot wijziging van de statuten
 Het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vereniging  met toelichting is bij de  
 uitnodiging voor de vergadering aan de leden gezonden. Het besluit tot wijziging   
 van de statuten dient  in de vergadering te worden aangenomen met tenminste    
  een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij tenminste 10%   
 van het ledenbestand per 1-1-2019 in de vergadering  aanwezig of vertegenwoordigd  
 dient te zijn. 

11. Rondvraag en sluiting

AGENDA
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SPREKERS

ANTOINETTE STEGMEIJER
Antoinette was werkzaam bij Maersk als Hoofd 
bemanningszaken Nederland voor Maersk Ship 
Management/ Maersk Line. 

Haar aandachtsgebieden zijn- Strategisch/tactisch HR 
Management & change management | Compensation & 
Benefits | Employee
Development | Recruitment | Arbeidsrecht | 
Pensioen wetgeving en advies | Performance en 
Competentiemanagement.
Momenteel is zij general manager bij CSC Crewing B.V.
Antoinette is sinds juli 2015 lid en plaatsvervangend 
voorzitter van het verantwoordingsorgaan van het Nedlloyd 
Pensioenfonds en sinds juli 2016 voorzittter van het 
verantwoordingsorgaan.

LUDO JANSSEN
niet uitvoerend bestuurder van het Nedlloyd Pensioenfonds 
namens de gepensioneerden en slapers

FRANS DOOREN
Frans Dooren is sinds 2009 werkzaam als Chief Investment 
Officer en sinds augustus 2014 tevens als directeur bij het 
Nedlloyd Pensioenfonds. Sinds 1 januari 2019 is Frans ook 
uitvoerend bestuurder van het fonds.

Daarvoor was Frans vier jaar hoofd finance, control en risk 
van Stork Pensioenfonds te Amersfoort en was hij acht jaar 
hoofd investment consulting bij Aon Consulting.
Als nevenfunctie is Frans onder meer bestuurslid van 
het Instituut voor Pensioeneducatie (IVP) en lid van de 
commissie vermogensbeheer van de Pensioenfederatie.



8 DNP nr. 63

ROB MARS  (59 jaar) 
Is in 1990 in dienst gekomen bij de Koninklijke Nedlloyd Groep 
als hoofd Bedrijfseconomische Analyse, na eerder financiële 
functies bij Borg Warner Chemicals in Amsterdam.

Vervolgens werd Rob in 1992 uitgezonden als regiocontroller 
Japan/Korea naar Tokyo, en als regiocontroller Asia Region 
& Trades naar Hong Kong ten tijde van de fusie van P&O 
Nedlloyd. Vanaf 2002 was hij werkzaam op het PONL 
hoofdkantoor in Londen en Rotterdam, waarbij de overname 
door Maersk en de daarop volgende integratie van de 
fleet-activiteiten de boventoon voerde. Vanaf 2006 werd hij 
algemeen directeur van Maersk Ship Management (Blue Star) 
in Rotterdam en daarna aangesteld om in Singapore deze 
shipmanagement activiteiten ook commercieel te ontwikkelen.
In 2012 ging hij voor Lloyd’s Register werken om in Singapore 
het Global Technology Centre Energy&Offshore op te zetten 
en daarna in Zuid Korea als Finance Director voor Sinokor; 
dit is een grote family-owned ship owner met een vloot van 
ongeveer 200 container, tank- en bulk schepen. Nu terug 
in Nederland is hij nog actief als freelance CFO, financieel 
adviseur en MKB ondernemer.

JOS LANSBERGEN  (64 jaar)    
Is bij CONVA  begonnen per  1 aug 1977  tot 1 mei 1991 als 
container controller. Hij heeft vervolgens gewerkt bij BEN Line 
(Schotse rederij) om samen met EAC en nieuwe (Nederlandse) 
rederij EAC – BEN te gaan werken als container controller en 
als scheepsagent (in en uitklaren)   
Deze rederij heeft twee jaar bestaan want per 1 mrt 1993 is  
EAC - BEN overgenomen door Maersk Line. 
Bij Maersk Line heeft hij gewerkt op de kapteinskamer en 
operationele afdeling, totdat Maersk besloot de Kapteinskamer 
aan een derde partij uit te besteden. Per 28 februari 2017 is hij 
in between jobs zoals dat zo mooi heet.
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GERRIT LIEFERS
Gerrit is sinds 2007 werkzaam bij Willis Towers Watson.
Hij is verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van 
de pensioenuitvoering en is klant Relatie Manager en adviseur bij 
verschillende grote klanten (ondernemingen en pensioenfondsen).
Vóór 2007 was hij onder andere als toezichthouder werkzaam 
bij DNB. Hierbij was hij ook betrokken bij de vormgeving en 
implementatie van FIRM en hield hij toezicht op 15 van de grootste 
pensioenfondsen, waaronder het Nedlloyd Pensioenfonds.

Relevante ervaring / specialisatie
Gerrit heeft 14 jaar ervaring in de HR, pensioenen en benefits 
sector. Op dit moment werkt hij aan verschillende strategische- 
en selectieprojecten op het gebied van pensioenuitvoering 
en risicobeheer. Ook is hij eindverantwoordelijk voor de 
bestuursondersteuning (incl. risicomanagement) bij een aantal 
pensioenfondsen en voor de strategische advisering aan 
pensioenuitvoeringsorganisaties.

Opleiding
Gerrit heeft zijn opleidingen genoten bij Nyenrode University (drs. 
information management), Nivra (afgestudeerd RA), Opleiding tot 
controleur bij de Belastingdienst, HEAO BE, VWO. Hij beschikt ook 
over de relevante Wft-opleidingen.

PATRICK EVERTS
KOTUG Maritime Excellence Center

•  General Manager bij KOTUG Maritime Excellence Center: een 
kenniscentrum voor technische en nautische ontwikkeling in de 
maritieme (Towage) industrie;

•  General Manager bij Tug Training en Consultancy: met een team 
van experts nautische training en consultancy geven aan havens 
en operators over de hele wereld

•  Start-up Manager bij KOTUG International BV: nieuwe start-up 
van diverse projecten waaronder Freeport (Bahamas) en Port of 
Hedland (Australia)

•  General Manager at PortX: nautische software oplossingen voor 
effectieve en efficiënt gebruik van haven installaties

Aandachtsgebied: 
• Haven ontwikkeling
• Nautische innovatie
•  Effectiviteit en efficiency 

verbetering
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STATUTENWIJZIGING

Zoals vorig jaar aangekondigd hebben wij 
ons het afgelopen jaar bezig gehouden met 
een modernisering van de statuten van onze  
vereniging. Dit heeft geleid tot het ongeveer 
herschrijven van de bestaande statuten. Vandaar 
dat wij deze herschreven statuten in zijn geheel 
als statutenwijziging aan de vergadering voor 
leggen. Naast taalkundige verbeteringen zijn de 
inhoudelijke wijzigingen de volgende:

1. Het dagelijks bestuur is afgeschaft; in de 
praktijk was dit een dode letter zonder enige 
inhoudelijke betekenis.

2. De mogelijkheid aspirant-lid te worden is 
afgeschaft. In de praktijk kwam dit al niet voor, 
en als het pensioenfonds straks een gesloten 
fonds wordt, zou er niemand voor in aanmerking 
komen.

3. De zittingstermijn van bestuursleden is 
afgerond naar vier jaar, met de mogelijkheid 
tot twee maal een herbenoeming. Met andere 
woorden een bestuurslid kan maximaal 12 jaar 
deel uit maken van het bestuur. 

4. Verwijzingen naar Koninklijke Nedlloyd N.V. 
zijn er uit gehaald, evenals verwijzingen naar de 
deelnemersraad; deze laatste is vervangen door 
het verantwoordingsorgaan.

De statuten bepalen dat een wijziging slechts tot 
stand komt als 2/3 van de uitgebrachte stemmen 
positief is, en tevens als minimaal 10% van de 
leden een stem heeft uitgebracht. Dit laatste 
kan ook per volmacht; een formulier daartoe is 
bijgevoegd. 

Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn naar Utrecht 
te komen op 20 maart a.s., 
dan zullen wij het op prijs 
stellen als u wel per volmacht 
uw stem wilt uitbrengen.
Daartoe vult u het formulier in en stuurt dit aan 
de ledenadministratie:

Jeanne Vermaat
Boompjes 643
3011 XZ-Rotterdam.

Kan ook per e-mail aan:
ledenadmin@vereniging-dnp.nl . 

Als u geen collega weet, die wel naar de 
vergadering gaat mag u de naam van de 
gemachtigde ook open laten. Wij zorgen er dan 
voor dat uw stem door één van de aanwezigen 
wordt uitgebracht.

Ook bepalen de huidige statuten dat een voorstel 
tot wijziging ergens in Nederland ter inzage moet 
liggen. Iedereen die behoefte heeft aan inzage 
is welkom bij de voorzitter, wel na telefonische 
afspraak:

Han van Manen
Lassuslaan 25
3723LG Bilthoven

BESTUURSZAKEN
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BEREIKBAARHEID
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EEN RIJK VERLEDEN

HET ZWARTE ZEE-
PAARD - AMUSE-
MENT AAN BOORD 
VAN DE WILLEM 
RUYS
Heeft u ze al eens bekeken? Vreemde maskers, 
bontgekleurde jurken en gekke hoeden die in 
de tentoonstelling Zeekastelen in het Maritiem 
Museum staan. En wat te denken van een 
kist met de tekst ‘cabaret Willem Ruys’, die is 
gevuld met toneelspullen, grammofoonplaten, 
foto’s en documenten? Ze werden allemaal 
gebruikt door het cabaretgezelschap le Cheval 
Marin Noir ofwel het Zwarte Zeepaard aan 
boord van het beroemde passagiersschip 
Willem Ruys. 

Dit gezelschap was heel bijzonder. Het was 
misschien de vroegste vorm van georganiseerd 
scheeps-entertainment aan boord van een 
mailschip, op initiatief van enkele zeer 
enthousiaste bemanningsleden. 
Het gezelschap werd opgericht door Will van 
Zutphen (1916-2011), de eerste sportleider aan 
boord van de Willem Ruys. Daarnaast was hij 
tevens de ‘cruise-director’. In die hoedanigheid 
gaf hij vorm en inhoud aan de optredens 
van het Zwarte Zeepaard, een driehoofdig 
gezelschap bestaande uit hemzelf, badmeester 
Chiel van Dijke en de tweede sportleider – eerst 
Koen Nuis, later Bob Steegman.

Wie anno 2019 een cruise 
maakt, verwacht vermaak 

aan boord. 

Een theater een vast onderdeel van de 
inrichting van een cruiseschip. Zo adverteert 
de Holland America Line: ‘Na het diner 
installeert u zich comfortabel in de prachtige 
showlounge van het schip voor een wervelende 
show: dynamische concerten en spannende 
muziekproducties met Broadway-veteranen; 
getalenteerde illusionisten, artiesten en 
muzikanten.’ Maar een passagier die in de 
jaren vijftig reisde, moest het met veel minder 
stellen. Slechts twee keer per reis (één keer 
voor de eerste klasse en één keer voor de 
tweede klasse), trad het Zwarte Zeepaard voor 
de passagiers op.

Het repertoire bestond uit een mengeling van 
liedjes en acrobatiek. De benodigdheden voor 
het cabaret werden gekocht, terwijl de kleren 
vaak zelf door de echtgenotes van de spelers 
werden genaaid. Als gymnastiekleraren en 
badmeester waren de leden van het Zwarte 

Het Zwarte Zeepaard treedt op aan boord van de Willem Ruys 
met de act ‘Raskolnikov Cossacks’. V.l.n.r. Chiel van Dijke, Will 
van Zutphen en Koen Nuis. 
Foto Stichting Nedlloyd Kunstbezit Maritiem Museum 
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Zeepaard erg lenig, dus de acrobatiek leverde 
geen problemen op. Geschoolde zangstemmen 
hadden zij echter niet. Daarom introduceerde Will 
van Zutphen de ‘fake-shows’, een voorloper van 
de playbackshows, zoals door André van Duin in 
Nederland bekend gemaakt. Beide sportleiders 
playbackten liedjes waarbij gebruik werd 
gemaakt van een verborgen grammofoon. Er 
werden liedjes ‘gezongen’ uit toen zeer populaire 
Amerikaanse musicals die in bioscopen als 
speelfilm draaiden. Bijvoorbeeld het liedje I’m so 
glad that I’m a little boy and you’re a little girl uit 
1954. Will van Zutphen en Koen Nuis playbackten 
het met verve, de één in een blauw babypakje 
en de ander in een roze! De babypakjes zijn in de 
tentoonstelling te bewonderen.

Het Zwarte Zeepaard gaf de Willem Ruys iets 
extra’s en opvallends: journalisten schreven 
er graag over. Zo schreef een journalist van 
de Wereldkroniek vol bewondering: “Uren 
treden zij voor u op en ontketenen intussen in 
vereniging met het Willem Ruys-scheepsorkest 
een vuurwerk van gezelligheid en humor, zo 
daverend dat u ze als de nacht al gevorderd 
is nog maar node ziet verdwijnen.” Bezoek de 
tentoonstelling Zeekastelen en kijk of u het met 
deze lovende woorden eens bent!

Sjoerd de Meer, 
conservator Maritiem Museum Rotterdam

Will van Zutphen bij de poppenkastpoppen aan boord van de Willem Ruys. 
Foto Stichting Nedlloyd Kunstbezit / Maritiem Museum Rotterdam
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MARITIEM MUSEUM

Volop activiteiten tijdens 
de voorjaarsvakantie in het 
Maritiem Museum Rotterdam
Krijg nieuwe energie in de 
voorjaarsvakantie! 

Ga tussen 22 februari en 3 maart 2019 op 
zoektocht naar energie op zee in de ‘Offshore 
Experience’, stem op de beste ideeën voor de 
toekomst van energie, doe mee aan de workshop 
‘stopmotion’ of wordt een echte musicalster. 
Zondag 3 maart is de laatste mogelijkheid 
voor een bezoek aan de familietentoonstelling 
‘Expeditie Knappe Koppen’ met astronaut André 
Kuipers.

GAAT U MET ONS IN 
ZEE? WORD VRIEND 
VAN HET MARITIEM 
MUSEUM
In het Maritiem Museum Rotterdam ontdekt elke 
bezoeker de enorme invloed van de maritieme 
wereld op ons dagelijks leven. In eigentijdse 
tentoonstellingen nemen we u mee op reis door 
ons maritieme heden en verleden. Het museum 
ligt in de oudste en grootste museumhaven van 
Nederland, waar jong en oud beleeft hoe de 
wereldhaven Rotterdam op deze plek begon.

Rondom het Maritiem Museum bestaat een 
brede kring van maritieme liefhebbers en 
cultureel geïnteresseerden. Middels een 
vriendschap met het museum zijn zij nauw bij 
het reilen en zeilen van het museum betrokken. 
De vrienden ontmoeten elkaar in het museum 
tijdens openingen, rondleidingen of lezingen. 
Er zijn verschillende soorten vriendschappen, 
voor een of twee personen of voor een gezin: 
Vrienden, Begunstigers en Patroons. De meest 
betrokken vrienden zijn onze Patroons, wiens 
bijdragen van 1000 euro per Patroon worden 
besteed aan het in stand houden van onze 
maritieme collectie. De Patroons worden nauw 
betrokken bij het restauratietraject van het 
museum. 

Bert Boer, 
Algemeen Directeur Maritiem Museum

Wilt u een Vriendschap aangaan met het 
Maritiem Museum? Of meer weten? Neem 
contact op met relatiebeheerder May Yan van 
Ham via relatiebeheer@maritiemmuseum.
nl of bel 010 413 26 80. Zie ook https://www.
maritiemmuseum.nl/steun-ons
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PUZZEL

25 JARIG JUBILEUM VAN DE VERENIG
IN
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6 6 3

28
3 5

29
2 8 6

De opzet van deze puzzel is zoals gebruikelijk: Bij een goede oplossing verschijnt in de gemarkeerde verticale kolom een toepasselijke  
uitspraak. Als u deze uitspraak vóór 25 maart 2019 inzendt per e-mail of briefkaart aan de secretaris van DNP (voor gegevens zie  
colofon), onder vermelding “Puzzel februari 2019”, met uw naam, adres en woonplaats, maakt u kans ingeloot te worden voor een  
leuke prijs. De uitslag verschijnt in het volgende nummer van het DNP INFO bulletin. Veel plezier met deze breinkraker!

Toelichting: Als hulpmiddel 
wordt een achttal medeklinkers 
gegeven. Hetzelfde cijfer in een 
hokje betekent dezelfde letter. 
Een lange “ij” wordt geschreven 
als één letter “y”.

1. Daar liep het jaagpad langs (9) 

2. Populaire heilige in Spanje (8) 

3. Twee-in-één zoetwatervis (10) 

4. Nog zo’n vis (9) 

5. Hij voetbalt aan de Nijl in Tennessee (7) 

6. Eenden in het Groene Hart (7) 

7. Geen basisvoedsel-meubel maar een  

uitgebreide maaltijd (9) 

8. Combinatie van twee prominente zaken-

districten in 010 en 020 (3+3+6) 

9. Acteur Michael die geen rol had in zijn  

muiterij film (5) 

10. Verkeersdossiers (5) 

11. De ontwerper van een weidevogelgebied (8) 

12.  Scheepstype met een Frans beeld in  

New York (7) 

13. De oerzonde aan onze kust (8) 

14. (G)astronomische bandenclub (8) 

15. Sport waar liefde niets betekent (6) 

16. De kleintjes aan boord (13) 

17. Europeanen die klinken als een  

Rotterdamse zanger (9) 

18. Schaaldieren tegen jeuk (7) 

19. Astrologisch speeltje van het Korps  

Mariniers (6)

20. Roken de vrouwen in het dorp van Asterix (9) 

21. Afrikaans land in een glas (7) 

22. De missing link bij Victor de Groot (4)) 

23. Na zessen koop je daar de ingrediënten voor 

opgave 7 (5+5) 

24. De pit crew van Bizet (6) 

25. Actueel beeld bij opgave 19 (8) 

26. Fabeldier van 3000 kilo (6) 

27. Bij de zeeman was het vaak een meermin of 

een anker (8) 

28. Deze wereldleider was verdraaid handig (6) 

29. Druipt uit een natte borstrok (9)

UITSLAG PUZZEL DNP INFO BULLETIN 62 VAN DECEMBER 2018
De goede oplossing van de puzzel in het vorige bulletin is: volgend jaar vieren wy ons jubileum. 
De winnaars, door loting bepaald, zijn: Mw. Isherwood, Berkhamsted, U.K.; Dhr. van Doornik, Amersfoort;  
Dhr. of Mw. Blomaard, woonplaats onbekend.

De volledige oplossing van de puzzel is:
1. Zondvloed 2. Marconist 3. Stalin 4. Halve Gare 5. Reefer 6. Jacksonville 7. Witte De With 8. Windjammer 9. Belasting 10. Kwartel  
11. Kuipvrees 12. Don Giovanni 13. Dividend 14. Othello 15. Morse 16. Grienden 17. Schenker 18. Stuwadoor 19. Kapucyners 20. Victoria  
21. Pinot 22. Yorkshire 23. Finnjol 24. Brunei 25. Siberie 26. Caterpillar 27. Miles 28. Arena 29. Schatduiker 30. Stormbal
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COLOFON

TOT ZIENS OP 20 MAART A.S

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

JAARBEURS UTRECHT 

in het Beatrixgebouw van de 
Jaarbeurs te Utrecht. 

Dit gebouw is vanuit de stationshal 
lopend te bereiken.

De garderobe bevindt zich in 
de ontvangsthal gelijkvloers.


