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I N T R O D U CT I E

Nieuwsflits De Schakel

Hierbij ontvangt u onze eerste
welke
wij bij speciale actuele gebeurtenissen rondom het museum willen
uitgeven naast onze kwartaaluitgave “Nieuwsbrief De Schakel”. Wij
hopen dat u ook deze informatie wederom met interesse leest.
Het museum is thans nog steeds gesloten maar wij hopen weer
open te gaan wanneer dat volgens de RIVM richtlijnen mogelijk wordt
(zie onze website). Inmiddels zijn we bezig met de noodzakelijke
aanpassingen in het museum aan te brengen.

TULPDOOP
Dit jaar is de viering van 75 jaar bevrijding op 5 mei a.s. heel bijzonder herdacht, want wij hebben het initiatief
genomen om deze dag toch te herdenken en te vieren door middel van een tulpdoop. De tulpdoop vond,
gezien de huidige omstandigheden, in een klein comité plaats. Onze voorzitter (zoon van een Engelandvaarder)
Jaap Rosen Jacobson en burgemeester Wendy Verkleij van Gemeente Noordwijk hebben de nieuwe tulp als
eerbetoon aan alle Engelandvaarders gedoopt. Dit is ook op video vastgelegd welke u kunt zien door het
aanklikken van deze link.
Het is dan ook geen verrassing dat deze tulp de naam “De
Engelandvaarder” draagt. De oranje kleur staat symbool voor Nederland
en deze Triumph tulp, die 25 jaar geleden is gekruist, heeft een zeer stevig
openstaand blad, is donker van kleur en de bloemvorm is rond met een
geel hart die deze tulp zo uniek en bijzonder maakt. Ligthart Bloembollen
uit Den Helder is de kweker van deze speciale tulp. Juist in deze periode
is het van groot belang om onze oorlogsslachtoffers én onze vrijheid te
herdenken en te vieren. Immers geeft de tulp hoop en troost en draagt
deze tulpdoop bij aan de waardering van onze helden. We mogen hen
en wat ze voor Nederland hebben
betekend nooit en te nimmer
vergeten. Door middel van deze
tulp blijven de herinneringen
aan
onze
Engelandvaarders
altijd levend. Hiernaast foto van
Engelandvaarder Rudi Hemmes
die een boeket Engelandvaarder
tulpen in ontvangst neemt.
In de volgende uitgave van “Nieuwsbrief De Schakel” zullen wij u meer
informatie verstrekken rondom het verkrijgen van de Engelandvaarder
tulpbol welke gedurende de periode september – december in de
verkoop komt.
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