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Koggeschip voor M. van Wageningen 

 
Mevrouw Mary van Wageningen, eerste officier van Zeekadetkorps 
Harlingen, is onderscheiden met het Zilveren Koggeschip. 
 
De voorzitter van Zeekadetkorps Nederland de heer H.M. Leeflang 
heeft de onderscheiding op 25 juli 2014 uitgereikt tijdens 
eindbaksgewijs van het landelijk zomerkamp 2014. 
 

Mevrouw M. van Wageningen. 
 

(foto©joachimderuijter) 

 
De voorzitter sprak daarbij Mary van Wageningen toe.  
Beste Mary, 
Het feit dat je al voor het baksgewijs staat geeft al aan dat jij iets 
speciaals hebt gedaan voor het Zomerkamp.  
Voor de logistieke dienst is het zomerkamp vaak het verzorgen van 
de maaltijden en natuurlijk krijgen zij veel kritiek en soms gelukkig 
een compliment. De logistieke dienst is tijdens een zomerkamp 
echter van zeer groot belang. Zonder goede maaltijden is er ook 
geen goed zomerkamp. Een lekkere hap lost vaak vele problemen 
weer op. Ik vraag daarom iedereen een applaus voor de logistieke dienst.  
Door Mary heeft de logistieke dient nu ook een belangrijk wedstrijd onderdeel tijdens het zomerkamp gekregen: 
de Gouden Pollepel. Haar initiatief tijdens het zomerkamp in Harlingen in 2010 heeft dit zomerkamp een gevolg 
gehad. Ik hoop dat dit een vast onderdeel van het Zomerkamp kan worden. 
Maar Mary heeft zich gedurende een zeer lange periode ingezet voor het Zeekadetkorps Nederland. Zij heeft 
verschillende functies vervuld waaronder drie jaren commandant Zeekadetkorps Heerhugowaard en vijf jaren 
eerste officier Zeekadetkorps Harlingen. In die functies heeft zij bij herhaling bijzondere initiatieven genomen. 
Als initiatiefnemer en eerste voorzitter van de Public Relations Groep van het Zeekadetkorps Nederland heeft 
zij op voortreffelijke wijze een aanzet gegeven voor het pr-beleid van het Zeekadetkorps Nederland. 
Met haar inzet levert zij een belangrijke bijdrage, direct en indirect, aan de vorming van de zeekadetten en aan 
het bij hen aankweken van belangstelling voor Nederland als maritiem land en de mogelijkheden die er daarbij 
zijn voor hun verdere ontwikkeling. Bij haar werk voor de Zeekadetkorpsen staat steeds het belang van de 
jongeren voorop. 
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Het Hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland is ontzettend trots op alle vrijwilligers die het 
Zeekadetkorps én een Zomerkamp als dit mogelijk maken. Daarom heeft het Hoofdbestuur de mogelijkheid om 
een onderscheiding uit te reiken aan personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor het landelijke 
Zeekadetkorps.  
Het doet mij dan ook zeer veel genoegen om vandaag het Zilveren Koggeschip uit te reiken aan Mary van 
Wageningen. 
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