Dodenherdenking Almere 4 mei 2020
Traditiegetrouw worden alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Almere op twee plaatsen
herdacht:

Het Bos der Onverzettelijken en de Dolfijn in Haven

Omdat het Corona-virus ons allemaal hard treft moesten door de overheid verstrekkende
maatregelen worden genomen. Beide herdenkingen zijn dit jaar samengevoegd, omdat 4 mei helaas
binnen de periode valt waarin de maatregelen gelden.
Juist nu, in deze onzekere tijd, met maar beperkte vrijheid is het van belang te herdenken en na te
denken over vrijheid en wereldvrede. Het Comité 4/5 mei Almere en de Stichting het Bos der
Onverzettelijken zijn samen met de gemeente Almere van mening, dat er daarom op 4 mei ruime
aandacht moet worden geschonken aan de herdenking.
Wij bieden iedereen de mogelijkheid om via live stream, via uw televisie of computer, het
alternatieve programma te volgen.
Op 4 mei van circa 19.25 uur tot 20.05 kunt u de aangepaste virtuele herdenking volgen die in het
stadhuis, zonder publiek plaatsvindt.
Het programma bestaat uit de toespraak van burgemeester Franc Weerwind, er worden 2 gedichten
voorgedragen van Almeerse scholieren uit het basis -en middelbaaronderwijs, er is muziek van Nick
Teunissen en Melany Sharon, het taptoesignaal, 2 minuten stilte en het Wilhelmus.
De live stream is te volgen door de link aan te klikken op de homepage op
www.bosderonverzettelijken.nl en www.4en5meialmere.nl of op
www.avfacilities/dodenherdenkingalmere. Aanvang live stream is rond 19.25 uur.
Op 4 mei zal bij het monument in haven en in het Bos de vlag halfstok hangen en zullen er bloemen
aanwezig zijn. Wij verzoeken u dringend om conform de regelgeving beide monumenten niet te
bezoeken. #stayhome #takecare
Heeft u vragen? U kunt ons via de websites bereiken d.m.v. e-mail en/of contactformulier. Wij zullen
u per omgaande antwoorden.
Wij vertrouwen erop met dit programma tegemoet te komen aan het grote belang van herdenken
voor jong en oud en spreken de hoop uit dat we in 2021 weer de normale fysieke vrijheid hebben om
op de traditionele manier te herdenken.
Namens beide organisaties: Heleen Visser en Shira Waage

