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28 april Jaarvergadering pluimvee- en
konijnenhoudersver.

.^ mei, Dodenherdenking
5 mei Bevrijdingsfeest

12 mei N.C.V.B, (huishoudelijke vergade-
ring)

21 mei Plattelandsvrouv/en (boekbespreking) wen de vlaggen halfstok vvorden gehangen.
27 mei Uitstapje Pluimvee- en konijnen-

houdersver.

11 jun. Plattelandsvrouv/en
(zomeruitstapje)

3 jun.Verkiezing gemeenteraad
3 jun.Concert Nederlands Karaerorkest
3 t/m 6 jun. 4-daagsschoolreisje o.l.s.I

12 jun. Eendaagsschoolreisje o.l.s. I
10 t/m 16 aug. Broeker Feestweek
12 sep.Jongdierendag Pluimvee- en konij-

nenhoudersver.

11 t/m 13 dec. Tentoonstelling Pluimvee-
en konijnenhoudersver.

^ ^==^^ededelingfn van de 2EDAGTIE==^
Aan dit nummer van de Broeker Gemeen-
schap is een aparte bijlage toegevoegd,
Detrekking hebbende op de evenementen,
welke alhier op 4 en 3 mei a.s. zullen
jlaats vinden. Verschillende malen heeft
let 3 mei comite U door middel van dit
blad op de hoogte gebracht van enkele
facetten van een aantal evenementen.
^hans zijn wij in staat U het complete
progamma aan te bieden, zov/el van 4 mei
als van 3 mei. In verband hiermee ver-
^oeken wij U dit exemplaar van de Broeker
/jemeenschap goed te bev/aren, aangezien er
'seen aparte progararaa's zullen worden ver-
spreid. Achtereenvolgens suit U aantref-
fen: A. Een aantal verzoeken aan alle in-

-\voners. B. Het progamma van de herden-
|cingE-bijeenkomst op 4 mei. C. Het dag-
"pro^mma van 5 mei. B. Het avond-progamma
Van 5 mei. II
Pns volgend nummer zal niet verschijnen
bp donderd.ag 7-mei (Heraelvaartsdag) ,doch 4
pp donderdag l4 mei a.s. Copy voor dat i
nummer in te leveren uiterlijk maandag •
:11 mei a.s. ^ :

Nationale Herdenking voor de Herdekings
avond op mei a.s. Wij geven deze richt
lijnen hieronder puntsgewijze v/eer met
het vriendelijk verzoek aan een ieder om
zich daaraan te houden.

1. Van des avonds 18.OO uur tot zonson-
dergang zullen van alle openbare gebou-

Particulieren worden verzocht deze ge~
dragslijn te volgen.
2. Van 19»55 uur af tot 30 seconden voor
20.00 uur zullen de klokken van alle

kerken luiden.

3. Van 20r00 uur tot 2 minuten daarna,
zal volkomen stilte in acht worden geno-
men. Aan de burgerij wordt verzocht deze
plechtige stilte overal en algemeen in
acht te nemen.

4. Gedurende de avond van 4 mei zullen
geen openbare vermakelijkheden mogen
plaats vinden. De exploitatie van Horeca
bedrijven dient zodanig te geschieden,
dat hieraan elk vermakelijkheidsaspect
ontbreekt. Juke-boxen en andere muziek-

gevende instrumenten mogen niet in v/er-
king zijn. Slechts de officiele radio-
progamma's van Hilversura I en II mogen
ten gehore worden gebracht.
3. Gedurende de periode van l8,00 tot
21.00 uur dient buitenverlichting (neons!
en lichtbakken) gedoofd te zijn. _ :

==r=MEDEDELINGEN BETREFFENDE :

O.L. SCHOOL I=^= ;

I. Het hoofd der o.l. school I houdt op
maandag 27 april a.s. avondspreekuur
in de school vanaf 19-30 uur tot
20.30 uur.

!I. Op dinsdag 28 april a.s, van 16.00 -
17,00 uur kunnen leerlingen worden
opgegeven voor het eerste leerjaar
kurcus 1970/1971* Inschrijving aan de
school. Ingeschreven kunnen worden
kinderen die voor 1 oktober 1970, de
leeftijd van 6 jaar hebben bereikt.
U v/ordt verzocht trouwboekje mee te
nemen.

=^-=RICHTLIJNEN VOQH MAANDAG 4 MEI^== ! ~
*Zoals gebruikelijk, zijn 00k dit jaar

===COLLECT S-OPBHENGSTEN===

De Siraavi-collecte heeft in Zuider-

woude opgebracht f. 131»30. Hiervoor
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EXTRA BIJLAGE h - 3 H£I VIEHING 1970

Met veel enthousiasme is nu al geruime tijd geleden het 3 mei-comite begonnen met
de voorbereidingen voor het 29-jarig bevrijdingsfeest. Het comite raoge dan al
enthousiast aan de gang zijn gegaan, het is duidelijk, dat de viering alleen dan
kan sla_geii^, indien wij allemaal dit enthousiasme delen en bereid zijn mee te doen

"E^e'z^n de ervaringen met de vorige Broeker bevrijdingsfeesten, aal het 00k dit
keer, dacht ik, welRz/^eer lukken.
De laatste tijd v/ordt er nogal kritisch.gesproken over deze herdenking en viering
van de bevrijding. Moeien wij alle narigheid maar niet radicaal vergeten en geen
herinneringen raeer ophalen? De bevrijding heeft toch niet opgeleverd, zegt men, .
waarvoor vijf jaar gestreden is.-

Het is naar raijn mening juist om ook ten opzichte van deze dingen kritisch te
staan. Dat neemt evenwel niet weg, dat er voldoende reden blijft om "met"dankbaar-
heid vervuld te zijn over de voor ons land gelukkige afloop van IVereldoorlog II.
Daar hoeven vjij ons v/aarachtig niet voor te schamen.

De herdenking van 23 jaar vrijheid mag echter niet beperkt blijven tot een terug-
blik, maar mbet dienen als uitgangspunt voor de toekomst.

Laten wij met elkaar in dat besef zov/el de 4e als de 3e inei in Broek in Waterland
waardig vieren.

H.G.M. te Boekhorst.

A. AAN ALLE INWONERS VAN BROEK.

Het 3 niei comite doet een beroep op U alien, zoveel mogelijk mede te werken aan
het vlot laten verlopen van de optocht.
Dit houdt in, dat U de straten vrij houdt van auto's en andere obstakels.
We hebben toch ons grote parkeerterrein; plaats daar Uw auto totdat de optocht doo
Uw straat is getrokken.

STEEKT ALLEN DE VLAG HIT.

Een verzoek aan alle ouders van kleine kinderen.

Het is al meerdere malen voorgekomen, dat er kinderen op de rijdende wagens worden
getild, of plotseling tussen de wagens door oversteken. Dit kan gevaarlijk zijn!
Weest voorzichtig en laat er geen ongeluk gebe'uren!

Houdt U aan aanwijzigingen door de politie of comite-leden gegeven.

B. 4 HEX. HERDENKINGS-BIJEENKOMST IN DE NED. HERV. KERK.

Aanvang 7*30 uur precies.
Sprekers zijn: de Heer H.G.M. te Boekhorst, burgemeester van

Broek in IVaterland,
Prof. Dr. S. v.d. V/oude uit Amsterdam.

Medewerking zal worden verleend door de Heer G. v.d. Grijn, declamatie
en het Shell Harmonie orkest.

Organist: de Heer H. Ouwehand uit Baarn.




