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170308 Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 Stichting 4 en 5 mei comité Kaag en Braassem.
Anders dan de naam zou vermoeden houden de Stichting zich tot nu toe met name bezig met activiteiten rond 4
en 5 mei in de plaats Roelofarendsveen. Jaarlijks organiseert de Stichting een mooie herdenking op de avond
van 4 mei en in de lustrumjaren ook een feestelijk concert o.i.d. op 5 mei (2015, 2020, 2015, enz.)
Het jaar 2016 is voor de Stichting een rustig jaar geweest. Voornamelijk de organisatie van de herdenking op de
woensdagavond van 4 mei 2016 was aan de orde. We begonnen te vergaderen op woensdag 13 januari 2016.
Daarna volgden nog vergaderingen op 10 februari, 02 maart, 23 maart en 13 april 2016. Op woensdagmiddag 25
mei 2016 hebben wij de herdenking van 4 mei geëvalueerd.
Aan de herdenking van woensdagavond 4 mei werkten weer heel veel mensen mee. Zo schreven de leerlingen
van het Bonaventuracollege weer gedichten, assisteerden kinderen van Openbare Basisschool “De Elckerlyc” bij
het leggen van bloemen en het dragen/plaatsen van de toortsen, verzorgden de muziekverenigingen “Liefde voor
Harmonie” en “Door Gunst Verkregen” de muziek en de begeleiding van het gelegenheidskoor. Er was een
gelegenheidskoor gevormd van ruim 60 personen, die 3 keer bijeen kwamen om met beide muziekverenigingen
te oefenen, t.w. op vrijdagavond 22 april, zaterdagmorgen 30 april en dinsdagavond 3 mei 2016. Woensdagavond
4 mei waren zij rond 18.00 allemaal weer present om warm te zingen en te blazen.
De herdenking begon om 19.00 uur voor het gemeentehuis tegenover het “Monument voor de Gevallenen” en
duurde tot ongeveer 20.15 uur. Er waren weer veel belangstellenden aanwezig bij de herdenking, naar schatting
zo’n 750 mensen, waarna alle aanwezigen door de gemeente Kaag en Braassem werden uitgenodigd een kopje
koffie of thee te drinken in het gemeentehuis.
Als Stichting kunnen we terugkijken op een mooie herdenking op woensdagavond 4 mei 2016.
In de zomer van 2015 was al gestart met het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding voor een van de
bestuursleden, mevrouw Maartje de Koning-Schoenmaker, die zich voortdurend inzet op veel maatschappelijke
gebieden binnen de gemeente Kaag en Braassem.
Op dinsdag 26 april (de dag vóór Koningsdag) kreeg zij deze Koninklijke Onderscheiding door de burgemeester
mevrouw Marina van der Velde-Mentink opgespeld in het gemeentehuis.
Roelofarendsveen maart 2017.

Stichting 4 en 5 mei comité Kaag en Braassem organiseert jaarlijks de 4 mei herdenking in Roelofarendsveen.
De weledegestrenge mevrouw K. M. van der Velde - Menting, burgemeester van gemeente Kaag en Braassem is beschermvrouw van
de stichting 4 en 5 mei comité Kaag en Braassem.

