
4 en 5 mei
Beste dorpsbewoners van Ferwert en Hegebeintum!
 
Vrijheid is niet vanzelfsprekend, maar daar staat niet
iedereen dagelijks bij stil. De situatie zoals die nu is
rond het coronavirus, laat ons eens te meer voelen hoe
belangrijk en kwetsbaar vrijheid is. 
 
Nu de invulling van 4 en 5 mei niet in de vorm plaats
kan vinden zoals was bedacht door de activiteiten-
commissie, is er gezocht naar een alternatief.
Op 4 mei zal ’s morgens een kranslegging plaatsvinden
bij het monument op het Vrijhof. 
Hierbij zijn een afgevaardigde van de gemeente
Noardeast-Fryslân, DBFH en de Protestantse gemeente
Ferwert aanwezig. Daarnaast zal aansluitend bij het
Indië-monument een bloemstuk worden gelegd. 
 
Gezien de omstandigheden kan geen publiek aanwezig
zijn bij de kranslegging. Hiervoor vragen wij uw begrip.
Het staat u echter vrij om op 4 mei ‘s middags bloemen
neer te leggen bij de monumenten 
 
Bloem(en) telefonisch te verkrijgen bij o.a. Makke by
Hittie, 06-23855929 en bij de Spar.



Van de gemeente hebben wij 15 lichtgevende stenen
(van het kunstwerk Levenslicht) ontvangen. Het doel
van dit lichtmonument is het bewustzijn te vergroten
dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden
en dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog
zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord,
plaatsgenoten en/of buren waren. Als dorp hebben wij
15 van deze stenen mogen ontvangen, deze zullen voor
nu een tijdelijke plek krijgen bij beide monumenten.
 
In deze envelop zit ook een wandelroute. De
wandelroute is voor jong en oud. In de route zijn huizen
en locaties opgenomen in Ferwert, waar in de oorlog
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden of
onderduikers zijn gehuisvest.
Het is een puzzeltocht; bij iedere locatie is een letter te
vinden, gezamenlijk vormen deze letters een zin. Veel
succes!
 
Dit jaar is het vlaggenprotocol door de nationale
bevrijdingscommissie aangepast. Dit jaar mag op 4 mei
de hele dag de vlag halfstok hangen. Op 5 mei mag de
vlag de hele dag in top!
Om het op 5 mei extra feestelijk te maken, krijgt u een
oranje ballon om bij de vlag te hangen. Doet u mee? 
 
Voor nu: houd moed en houd vol!

Voor meer info: ferwertonline.nl
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