Beste inwoners van Ysbrechtum,
2020 zou het jaar worden waarin we extra stil zouden staan bij de bevrijding in 1945, met een
uitgebreide herdenking bij het monument de Hoanne op 4 mei en een uitbundige viering op 5 mei.
Het zal u niet verbazen dat dit door de maatregelen rondom de corona-crisis anders zal zijn.
Folsgare, Nijland en Ysbrechtum, de drie dorpen die dit normaal gesproken gezamenlijk organiseren
willen op basis van de landelijke en gemeentelijke instructies het volgende met u delen:
Kranslegging:
Op 4 mei om 18:00 uur zullen drie personen, als vertegenwoordigers van de drie dorpen, een krans
leggen bij het monument. Deze krans wordt door de gemeente aangeboden. De vlag ter plekke hangt
halfstok en de Last Post wordt gespeeld.
Het is een korte besloten ceremonie waar GEEN PUBLIEK bij aanwezig mag zijn!
Hiervan worden opnames gemaakt die zo mogelijk live gestreamd worden of later beschikbaar worden
gesteld. Houd hiervoor de website of de facebookpagina van Ysbrechtum in te gaten.
Persoonlijke bloemenhulde:
Inwoners die graag zelf bloemen bij het monument willen brengen kunnen dat doen, echter
NIET OP 4 MEI 2020 TUSSEN 17:00 en 19:00 uur.
Vlaggen:
Bij wijze van uitzondering wordt inwoners van Nederland gevraagd om op 4 mei 2020, DE HELE DAG
DE VLAG HALFSTOK te hangen. Andere jaren gebeurt dat vanaf 18:00 uur tot zonsondergang.
Toespraak burgemeester SWF:
Jannewietske de Vries zal de inwoners van onze gemeente online toespreken op 4 mei. In de pers of op
de site van de gemeente wordt bekend gemaakt hoe en wanneer u de toespraak kunt zien of horen.
Nationale herdenking op de Dam:
Vanwege de bijzondere wijze waarop we dit jaar de gevallenen herdenken zijn de lokale ceremonies
vervroegd zodat iedereen om acht uur ’s avonds thuis de toespraak en kranslegging van koning Willem
Alexander op tv kan volgen.
Last Post
Voorafgaand aan de twee minuten stilte om 20:00 uur zal de Last Post niet alleen klinken om 19:58 uur
vanaf De Dam in Amsterdam maar hopelijk ook – na de landelijke oproep – vanuit huizen, tuinen, vanaf
daken en balkons. Wilt u meedoen – graag! Maar ga niet de straat op en blijf in uw tuin.
Al is het niet de wijze waarop we de herdenking 75 jaar vrijheid in gedachten hadden, onvergetelijk
wordt het zeker.
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