Stay@home 2020
Sc Bekkerveld
Thuis stilstaan bij 4 en 5 mei
Al jaren helpt Scouting Bekkerveld tijdens de 4 mei herdenking in Heerlen. Ooit
begonnen in het klein op advies van dhr. Leentjens, in navolging van de
nationale herdenking op de Dam, met een paar stafleden. De te leggen kransen
werden op deze manier op een nette, gestructureerde manier aangegeven aan
de burgemeester en andere genodigden.
Nu, jaren later, staat deze herdenkingsactiviteit op 4 mei standaard op de
jaarplanning bij Scouting Bekkerveld. Elk jaar helpen onze jeugdleden van
ongeveer 10 jaar en ouder met het aangeven van de kransen. We lopen mee
met de stille tocht en dragen de fakkels.

Scouting Bekkerveld

Dit jaar is alles anders.
Dit jaar maken we 4 en 5 mei thuis mee. We staan alleen, maar toch
samen, stil bij beide dagen.
Vrijheid is kwetsbaar
Nooit vanzelfsprekend
Dat besef je pas echt
Wanneer de vrijheid er niet meer is
Zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog
Met het einde van de oorlog
Kwam het vuur van de bevrijding
We houden het levend
Door het verhaal
Te blijven vertellen

Hoe kun jij meedoen?
Iedereen kan van huis uit meedoen; hang de vlag uit, leg virtueel een
bloem bij de nationale kinderherdenking in Madurodam, speel mee,
zing mee, neem stilte in acht, kijk tv en spreek over vrijheid.

Leg samen met alle kinderen van Nederland een virtuele bloem bij
het herdenkingsmonument in Madurodam. Ga naar de onderstaande
link en doe ook mee.
https://www.nationalekinderherdenking.nl/doneren-vrijheidswensbloem
Wil je meer weten over de herdenking op de Dam en wat vrijheid
inhoudt? Bekijk de filmpjes via de link.
Filmpje over dodenherdenking 4 mei op de Dam van het Klokhuis.
https://youtu.be/8GyT31SAIbw
Filmpje over vrijheid door Said en Jonathan voor Klokhuis
https://youtu.be/VMcfxgXkT4E

Wist je dat:
• Alle kinderen in Nederland virtueel een bloem kunnen leggen
bij het Herdenkingsmonument in Madurodam?
• Het vlagprotocol dit jaar afwijkend is i.vm. het coronavirus?
• Dit jaar op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok mag hangen
ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers?
• Die zelfde vlag op 5 mei weer gehesen mag worden om de
vrijheid te vieren en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar
geleden bevrijd hebben?
• Zoals elk jaar op 4 mei om 19.58 uur het signaal Taptoe
geblazen wordt?
• Het Nationaal Comité alle blazers vraagt om mee te spelen
vanuit huis?
• Je de muziek hiervoor kunt downloaden?
• Om 20.00 uur 2 minuten stilte gehouden worden?
• Om 20.02 het 1e couplet van het Wilhelmus gezongen wordt?
• De tekst hieronder staat?
• We bij het scoutinggebouw ook de vlag halfstok zullen hangen
op 4 mei?
• We dezelfde vlag op 5 mei weer zullen hijsen?
• Dit de laatste #ikscoutthuis was?
• We hopen dat we snel weer met elkaar het Scoutingspel
kunnen spelen!

Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje heb ik altijd geeerd.

