Nieuwsbrief nr. 1 - oktober 2020
Een nieuwsbrief
Stichting Vitality krijgt steeds meer sponsoren, contacten met andere musea en instanties,
vrijwilligers en andere belangstellenden. Zij doet mee of is betrokken bij jaarlijkse herdenkingen
gesneuvelde Franse militairen, zoals in Kapelle, Vlissingen, Wassenaar en Drenthe. In 2019
hebben ook wij onze bijdrage geleverd bij de herdenking van 75 jaar vrijheid zoals deze in
Terneuzen is gestart. Helaas kon de verdere invulling van 75 jaar vrijheid in Nederland door de
pandemie niet verder worden gecontinueerd. Onze beleefcontainer met informatie over de
oorlogsperiode heeft niet alleen in Terneuzen, maar ook in Vlissingen en Kruiningen gestaan.
Een foto van de locatie in Vlissingen op de Nolledijk is in deze nieuwsbrief opgenomen.
2020 is voor Stichting Vitality een bijzonder jaar geweest. Naast de verhuizing was er de, nog
steeds voortdurende, Covid-19 pandemie, de (tijdelijke-) verhuizing van het museum naar de
Goessestraatweg en de plan voorbereiding voor het nieuwe museum. Veel activiteiten konden
helaas niet worden ingevuld en/of ondersteund.
Om u allen deelgenoot te maken van onze inspanningen voor Stichting Vitality en het museum
“Memorial 40-45 Kapelle” hebben wij besloten om een nieuwsbrief uit te gaan geven. Deze
nieuwsbrief zal, minimaal 2 keer per jaar, per e-mail worden verstuurd. We willen u dan
informeren over ontwikkelingen in de voorbereiding van het nieuwe museum, herdenkingen, te
organiseren activiteiten zoals Toujours Kapelle en andere (educatieve-) projecten en
organisatorische en financiële ontwikkelingen. Ons eerste item betreft de opening en in gebruik
name van ons (tijdelijk-) museum. Wij nodigen u allen hiervoor van harte uit.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UITNODIGING
opening (tijdelijk-) museum Memorial 40-45 Kapelle
Tot februari 2020 was het museum van Stichting Vitality gevestigd aan de Vroonlandseweg in
Kapelle. Door verkoop van het pand is dat niet meer beschikbaar en is een nieuwe locatie
gevonden in een gebouw aan de Goessestraatweg 6 in Kapelle. Deze locatie ligt tegenover de
beoogde locatie voor ons nieuwe museum, zoals dit in februari jl. is gepresenteerd op de Franse
ambassade. Helaas sluiten verhuizing en de nieuwbouw niet op elkaar aan.
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Met dit tijdelijk museum willen wij de periode totdat het nieuwe museum gereed is
overbruggen. We beseffen dat dit enige tijd zal duren en vinden het daarom belangrijk om het
tijdelijk museum te kunnen exploiteren. Met name bij de inrichting (presentatie) wordt
rekening gehouden dat e.e.a. ook in het nieuwe museum kan worden toegepast.
Afgelopen half jaar is het tijdelijk museum verbouwd en ingericht. Met de hulp van een flink
aantal vrijwilligers, aannemers en adviseurs is er hard gewerkt. We zijn trots op het resultaat en
willen u dit graag laten zien.
Ook wij hebben te maken met de gevolgen van de pandemie voor museumbezoek. Het
museum mag bezoekers ontvangen rekening houdend met de RIVM richtlijnen. Ons (tijdelijk-)
museum kan op basis van de huidige richtlijnen (doorstroom met 1,5 m afstand) ca. 12
personen tegelijk ontvangen. Een officiële opening, zoals we graag hadden gewild, om ons
museum “in het zonnetje” te zetten is dan ook onmogelijk gebleken. Hopelijk kunnen wij hier
komend voorjaar nog aandacht aan besteden samen met een andere activiteit.
De inrichting van het museum is afgerond en we gaan open vanaf zaterdag 17 oktober 2020.
Ook in de week van 19 t/m 24 oktober zijn wij van maandag t/m zaterdag geopend. Voor de
openingstijden en inschrijven in een tijdslot verwijzen wij u graag naar onze site:
www.memorial4045kapelle.nl . Als u hier inschrijft via de website bent u zeker dat er ruimte
voor u is in het door u aangegeven (vrije) tijdslot; u kunt ook ter plaatse inschrijven, maar dan
loopt u het risico even te moeten wachten.
Wij zijn trots op ons nieuwe (tijdelijk-) museum en hopen dat u het na een bezoek ook zult
zijn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANCIEN
Met opbrengsten uit projecten en bijdragen van sponsors heeft de Stichting haar activiteiten
jaarlijks kunnen uitvoeren. Wij zijn onze sponsoren daar ook zeer dankbaar voor. Zonder hun
(financiële-) hulp was het uitvoeren van projecten en het exploiteren van het museum
onmogelijk.
Vooruitlopend op de entree heffing in het nieuwe museum willen wij vanaf heden ook een
(kleine) bijdrage als entree gaan heffen in het (tijdelijk-) museum. Het gaat voorlopig om een
bedrag van € 2,50 per bezoeker, kinderen tot 6 jaar gratis. Naast het aankopen van gadgets is er
ook koffie, thee, fris en snoeperij te koop.
Voor het nieuwe museum worden er steeds nieuwe contacten aangeboord voor een bijdrage.
Naast mooie toezeggingen ontvangen we helaas ook negatieve berichten. We blijven zoeken
naar openingen voor een bijdrage.
Uiteraard bent u vrij om een donatie te doen, wellicht kunt u gebruik maken van de
aantrekkelijke fiscale voordelen, omdat wij de ANBI cultuur status hebben. Graag informeren
wij u verder over de mogelijkheden tot donatie (tel. 06- 1002 8568).
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Onderstaand vind u twee foto’s van onze projecten (beleefcontainer in Vlissingen en
herdenking in Kapelle) en twee impressies van het nieuwe museum.

Container bij Oranjemolen in Vlissingen 75 jaar Vrijheid

Herdenking met Franse en Britse familie oktober 2019
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contact:
voorzitter: dhr. A. Looijen
telefoon: +31610028568
email: info@memorial4045kapelle.nl
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