De Engelandvaarder
nieuwsbrief oktober 2016
Als u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen klik dan hier of kopieer
http://www.museumengelandvaarders.nl/wpcontent/uploads/2016/10/Nieuwsbrief-oktober-2016.pdf naar de balk
van uw browser.

Ons eerste jaar

Bezoekers

Op 4 september 2015 werd ons
museum door koning WillemAlexander geopend. Sindsdien is er
veel veranderd in het museum, maar
we zijn nog lang niet klaar. We
hebben enkele nieuwe aanwinsten,
zoals het uniform van Tolo Makowski.
Hij was Poolse vice-consul in Amsterdam sinds 1939, en werd één van de
70.000 Europese Engelandvaarders.
Hij probeerde eerst met Pim van
Doorn in een kano over te steken,
later werd hij in Spanje gearresteerd.

Het eerste jaar kreeg het museum
ruim 7000 bezoekers! Regelmatig
wordt het museum door groepen
bezocht, door schoolklassen, door
bedrijven, clubs en familieleden.
Onze grootse groep bestond uit 53
personen, de helft ging naar ons
museum en de helft naar het
Atlantikwall Museum. Daarna
wisselden de groepen. Als dank
kregen we drie flessen wijn. De
meeste rondleidingen worden gedaan door Jos Teunissen, Eddy
Jonker of Sierk Plantinga.
Zo kregen we o.a. bezoek van:
* 20 oorlogsveteranen uit Canada,
Engeland en de USA
* het Nederlands Instituut Militaire
Historie (NIHM)
* Ad van Liempt (Andere Tijden)
* Lions Club Noordwijk met een
groep internationale jongeren
* Micha Shimoni, zoon van Louis van
Coevorden, uit Israël.

Ook kwamen familieleden langs met
brieven, persoonsbewijzen e.d.
waarvan wij foto’s mochten nemen.

Nieuw in het museum

Museumjaarkaart
Het bestuur heeft besloten zich niet
aan te sluiten bij de Museumjaarkaart. De entreeprijs is al laag.

Museumwinkel

Door een schenking van het Van
Ravesteyn Fonds is er in het museum
een kaart gerealiseerd met daarop de
Nederlandse kust en de bekende
vertrekplaatsen waar vandaan
Engelandvaarders in bootjes of
kano’s naar Engeland zijn vertrokken.

Naast de kassa is een kleine winkel,
waar enkele boeken te koop zijn:
* Ik wil nooit meer oorlog, door Lida
Hoebeke en Conny Rijken
* De Sprong, door Eduard Rosen
Jacobson
* De grote Tazelaar, door Erwin van
Loo
* De spion van Oranje, door Bram de
Graaf over Bram Grisnigt
* Engelandvaarders en vluchtelingen, de Noordzee-route, door
Pauline L. van Till en Harald S. van
der Straaten
U kunt er ook een cadeaukaart kopen
voor een bezoek aan het museum.

In memoriam

Jacob de Mos is op 29 juli 2016 op 97jarige leeftijd overleden. Hij was door
schipper Grootveld aangetrokken als
stuurman en mocht zijn eigen
bemanning samenstellen. Hij was de
leider van het groepje dat op 29
augustus 1942 de KW110 kaapte en
ermee naar Engeland voer. Schipper
Grootveld en marconist/V-mann
Dijkstra zaten de rest van de oorlog
gevangen op het eiland Man.
In oktober bracht het gezelschap een
theebezoek aan de koningin. Zij was zo
onder de indruk van deze Engelandvaart dat zij spontaan de witleren
anjer, die zij bij de opening van
Oranjehaven had gekregen, van haar
jas haalde en aan Jacob de Mos gaf.
“Hier moet je altijd zuinig op zijn”.
Jacob diende onder Hans Larive en
werd kwartiermeester op een
motortorpedoboot.
Ons medeleven gaat uit naar zijn
familie, speciaal naar June, met wie hij
70 jaar het leven deelde.

Geboortedag Wilhelmina
Op 31 augustus werd de geboortedag
van koningin Wilhelmina, de moeder
van de Engelandvaarders, herdacht bij
de plaquette in de Nieuwe Kerk in
Delft. Samen met burgemeester
Hekker legden Rudi Hemmes en
Charles Bartelings er een krans.

Monument in Katwijk

Red Ball Express

Op 1 oktober is door de Stichting
Monument Katwijk een
crowdfundingsactie gestart om geld
in te zamelen voor een bronzen
monument dat op de boulevard
geplaatst zal worden. Het monument
zal de Engelandvaarders herdenken
die vanuit Katwijk probeerden naar
Engeland te gaan. Jurriaan van Hall
heeft het ontwerp gemaakt van een
kano met twee peddelaars. In het
Comité van Aanbeveling zitten Hans
Blom, Hedy d’Ancona, Frans
Corpeleijn, Adriaan Geuze, Rudi
Hemmes, Jeroen Krabbé, Fons Orie,
Alexander Rinnooy Kan, Peter van
Uhm en Paul van Vliet.
U kunt een bijdrage storten op NL90
RABO 0128455535 t.n.v. St.
Monument Engelandvaarders
Katwijk. Fonds 1818 zal uw bijdrage
verdubbelen.

CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 en Keep Them
Rolling organiseerde dit jaar voor de
15de keer een tocht met originele
voertuigen uit de oorlog. Voor het
eerst stopten ze dit jaar bij Museum
Engelandvaarders. De meeste
deelnemers bezochten het museum.

Donateurs
In de laatste drie maanden hebben
zich weer enkele donateurs
aangemeld:
Hr & mw J.W. de Bruyn Kops
Hr & mw D.J. van Cuilenburg,
Hr & mw E. Hazenoot
Mw J. Jones-Driessen
Mw B.M.M. Reijnders-Lips
Hr J.J.N. Rost Onnes
Van Ravesteyn Fonds
2x anoniem aan de balie

Laatste nieuws
Dit is het 2de nummer van onze
Nieuwsbrief. In het vervolg zal deze
4x per jaar verschijnen, in maart,
juni, september en december.
Bezoek de website voor het laatste
nieuws:
www.museumengelandvaarders.nl

Oproep
Zoals u misschien weet is er in het
museum een database, waarvan de
inhoud door bezoekers op twee
schermen in de laatste kamer kan
worden ingekeken. In die database
willen we gegevens over Engelandvaarders opslaan, teksten en foto’s
van personen en documenten. U zult
begrijpen dat dit veel tijd vergt.
Heeft u iets dat wij hiervoor mogen
gebruiken? Neem dan contact op
met Pauline van Till,
pvantill@gmail.com.

Vrijwilligers
Ons museum draait op vrijwilligers.
Zij ontvangen bezoekers, beheren de
kassa, verkopen boeken en serveren
koffie. Wilt U het team versterken,
neem dan contact op met Ada Bulk,
071-3621075 of 06.53735007

Symposium

Op 10 November a.s. wordt een klein
Engelstalig symposium
georganiseerd ter gelegenheid van
de boekpresentatie van “Gewone
Helden: de Dutch-Paris
ontsnappingslijn 1942-1945”, door
Megan Koreman. U kunt dit
symposium in het Hilton Hotel gratis
bijwonen. Meer info en een link om u
aan te melden op
http://dutchparisblog.com/symposium/

Speelmonument
Op 17 september onthulde de 93jarige Engelandvaarder Leo Hendrikx
in Schijndel een speelmonument dat
de exacte vorm en afmetingen heeft
van de Spitfire, waarin hij in de
oorlog vloog.
Op 14 mei 1941 verliet 17-jarige
leeftijd gymnasiast Leo zijn ouderlijk
huis in Horn. Met Paul Barten, Harry
Feyen en Jan Oyen trok hij naar het
zuiden. Met Paul ging hij op de Cabo
de Hornos van Bilbao naar Curaçao,
met de Saluta naar New York en met
de trein naar Ontario. Hij werd
Spitfire-piloot.

Vrienden van het museum
U kunt het museum steunen door donateur of vriend te worden. U kunt zich via de website of bij de kassa opgeven. U
kunt ook tot 5 uur bellen naar het museum: 071-361 9773 (niet op maandag)

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Geef het door aan info@museumengelandvaarders.nl

