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Nationale feestdag 5 mei 

De bevrijding in 1945 van de Duitse en Japanse bezetters is voor het eerst gevierd op 31 augustus 
1945, toen nog Koninginnedag. Wilhelmina wilde dit feest echter niet op haar verjaardag en daarop 
kwam 5 mei in beeld, de dag van de capitulatiebesprekingen. In 1946 werd door de regering besloten 
dat Bevrijdingsdag op 5 mei moest plaatsvinden, behalve als deze dag op zondag viel, omdat anders 
de traditie van de christelijke zondagsrust verstoord zou worden. 
 
In 1968 werd besloten dat Bevrijdingsdag, ongeacht welke dag van de week het was, op 5 mei zou 
plaatsvinden. Vanaf 1958 werd Bevrijdingsdag slechts om de vijf jaar gevierd. Het lukte de 
verschillende opeenvolgende comités niet een nationale traditie op te bouwen, zoals de Nationale 
Dodenherdenking dat wel was.  

 
De organisatie van de viering van Bevrijdingsdag lag tot 1987 in handen van het Nationaal Comité 
Viering Bevrijding. Vanaf dat jaar, werd de organisatie in handen gegeven aan het nieuw 
opgerichte Nationaal Comité 4 en 5 mei. 
 
In 1990 werd de datum van 5 mei uitgeroepen tot een nationale feestdag, waarop jaarlijks de bevrijding 
van Nederland in 1945 van de Duitse bezetting wordt herdacht en gevierd. De datum van 5 mei als 
nationale feestdag is ook vastgelegd in de Algemene termijnenwet. 
 
Door het gehele land worden meestal activiteiten georganiseerd t.g.v. 5 mei; elke stad en plaats heeft 
zijn eigen activiteitenprogramma waaronder veel muziekfestiviteiten. Alleen zal dat in 2020 niet plaats 
vinden i.v.m. het coronavirus. 
 

 
 



 

 

Activiteiten 
In verband met het Coronavirus gaan alle activiteiten voorlopig NIET door.  
Op het moment dat we vanuit het RIVM het bericht krijgen dat het veilig is om activiteiten 
weer te laten plaatsvinden, informeren we u per brief en via aanplakbiljetten in de lift en de 
centrale hal (bij de receptie). 
Dat betekent ook dat zaken zoals b.v. de kapper, fysiotherapie, pedicure, tandarts e.d. nog 
steeds niet doorgaan! 
We vinden het erg jammer dat de activiteiten niet doorgaan, maar de veiligheid van u, onze 
medewerkers en vrijwilligers staat voorop. 
 

Coronavirus 
In deze moeilijke tijd, proberen we toch zo veel mogelijk, dat familie contact heeft met vader, 
moeder, broer, zus, opa, oma door middel van Facetime via iPhone en skype, beeldbellen 
via Whatsapp. Afgelopen tijd hebben we samen met de bewoners kaarten geschreven voor 
de eerste contactpersonen. 
Bewoners krijgen kaarten of bellen even op om met hun familielid te praten.  
Ook hebben we sinds een poosje de qwiek-up en hebben alle eerste contactpersonen een 
oproep gekregen om op een USB-stick foto’s of een ander bericht te zetten. Zo proberen we 
de tijd positief door te komen en het contact zo fijn mogelijk te houden met de familie die zo 
dierbaar is voor onze bewoners. 
 
Namens de medewerkers van alle afdelingen vam Surplus Westerwiek. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



 

 

Kleurplaat 
 

 

Deze kleurplaat kunt u inleveren voor 18 mei bij de receptie t.a.v. Annemiek 
Schoenmakers.  
Voor de persoon met de mooiste kleurplaat hebben wij een leuke attentie. 
  



 

 

 
 
Geestelijke Verzorging 
 

Voor alle mensen die, ook in deze tijd, steun zoeken en vinden bij Maria,  
het volgende gebed: 
 
Maria, moeder van Jezus,  
U weet als geen ander wat zorgen zijn.  
Daarom kom ik tot U. 
Ik vraag u uw moederhart te laten spreken.  
Ik vraag u mij tot steun te zijn, zodat ik staande blijf.  
Ik vraag u mij te laten voelen dat mijn zorgen uw zorgen zijn.  
Waak als een moeder over mij,  
over mijn gezin, over mijn kinderen en kleinkinderen.  
Wees een moeder voor allen die mij dierbaar zijn.  
Wees een troost voor een ieder die lijdt onder verdriet.  
Bescherm de kinderen over heel de wereld 
en wees bij allen die ziek zijn en sterven.  
Heilige Maria, moeder van God, bidt voor ons.  
Amen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cliëntenvertrouwenspersoon 
Mw. Brigitte Engwegen is vertrouwenspersoon voor cliënten van WZC ”Westerwiek”. Zij helpt u graag met 
problemen en bij klachten, maar zij geeft ook advies of helpt u bij vertrouwelijke kwesties. Aarzel niet en neem 
gerust contact met haar op. Haar rechtstreekse telefoonnummer is 06-53 70 53 22 of via e-mail 
B.Engwegen@surplus.nl 

Cliëntenplatform  
Heeft u vragen of opmerkingen of bent u benieuwd naar wat het Cliëntenplatform doet, 
of heeft u interesse om ons team te komen versterken… dan kunt u contact opnemen met  
Mw. Maartje Lucas via haar e-mail maartjelucas@gmail.com 


