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BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING BROEKER GEMEENSCHAP'

Secretariaat Stichting "De Broeker
Gemeenschap", mevr, B. Blufpand-.Sinot,
Be Braai 38, tel. 3120,

Redactie adres mededelingenblad:
, Mevr. A, Brijver-Hoogland,

Buitenweeren 1?, tel. 1201,

j , ==AGENBA==

^3apr Jeugdhuis;Film:The enforcer
i23apr Oranjever, :De Alpenblazers
!26apr Oranjever.: Expositie
j27apr Oranjever.: Expositie
|28apr Oranjever.: Kaartavond
30apr Oranjever,: Koninginnenfeest
j 2mei Sparta: Gymnastiek demonstratie
I 3n5ei Sparta: Tafeltennistournooi
1 4mei Herdenkingsdienst
j5raei Oranjever.: Bevrijdingsfeest
[ 7Riei P. V.d.A,: J,v.Kemenade:onderwijs
I 9mei Tracht:Toneeluitvoering
AOraei Tracht:Toneeluitvoering
jL2mei P'landsvr. :Quiz over diverse onderw,
[Bltnei N.C,V.B. :Kreatieve avond
i27inei Raadsvergadering
pOmei Jeugd doet Leven:Jubileum Concert

t/ra 7jan Tweekamp Ilpendara-Broek
i' H-jun Autotocht Bejaarden
j 3jun PlattelandsvrouweniTJitstapje
I 7jun K.B.S,:Excursie-dagtrip

7jan Jeugd doet Leven:Jubileum markt
|lOjun t/m 13jun:Avondvierdaagse
jlOaug Sparta: Fietstocht
|30aug Sparta: Strandwandeling

I ==NATIONALE HERDENKING==
;Eens in de vijf jaar staan we wat dieper
Istil bij het leed van de tweede wereldoor-
log en de vreugde van de bevrijding.
Be Herv.Gemeente meent er goed aan te doen
cm op 4 mei om 19.30 uur een herdenkings
dienst te houden in de plaatselijke Hervorm-
de Kerk. In deze dienst zullen spreken:
burgemeester J, Koppenaal, de heer P, Ent
en dominee Becking. We hopen samen met u op
een zinvolle wijze terug te denken aan het
leed van toen, dat - helaas - geen verleden
tijd is, ====:

==R1CHTLIJNEN NATIONALE HERBENKING=:="*

1. van 's avonds I8.OO tot 20.02 uur zul
len van alle openbare gebouwen de vlag-
gen halfstok worden gehangen.Om 20,02
uur (na de 2 minuten stilte) worden,de
vlaggen in top gehesen tot aan zons-
ondergang, Particulieren wordt verzocht
deze gedragslijn te volgen.

2. van 19.45 uur af tot 30 seconden voor
20,00 uur zullen-de klokken van alle
kerken luiden,

3. van .20,00 uur tot 2 minuten daarna, zal
op de herdenkin-gsplaatsen volkomen
stilte in acht worden gen-omeh, Aan de-
burgerij wordt verzocht deze plechtige
stilte overal en algemeen in acht te
nemen.

4.' alle horeca-bedrijven dienen in de pe-
riode 18,00-21.00 uur hun exploitatie
zodanig in te richten, dat daaraan het
vermakelijkheidsaspect ontbreekt.
Bit houdt b.v. in het stilzetten van

juke-boxen, speelautomaten e.d.
5.- gedurende de periods van 18.OO tot

21.00 uur dienen zowel van horeca-be-

drijven als van andere bedrijven de
buitenverlichting (neon-buizen en
lichtbakken) te worden gedoofs en mag
geen andere muziek ten gehore worden
gebracht dan die van de officiele
Nederlandse radioprogramma's.

=:rBURGELIJKE STANB^=

Geboren: Niels, zoon van W.H. Buster en
L, Buurland,

Gehuwd: Malenstein, Harmen,oud 25 jaar,
wonende te Broek in W'land en de

Vries,Aaltje Lyntje Marie, oud
20 jaar,wonende te Monnickendam.

==VAKANTIEBONNEN==

==RICHTLIJNEN NATIONALE HERBENKING=="' ] Zomerinwisseling vacantiebonen.
„ _ , . Bonderdag 1 mei van 19.30 - 21.00 uur,Hoewel op it mei in onze gemeente geen j Vrijdag- 2 mei van 19-30 - 21.00 uur,
"stipe tooht" of iets van dien aard plaats-| z^terdag 3 mei van 13-00 - 17.00 uur,
vindt, ware tooh zopel raogelijik aanslui- gelegenheid om alle bonnen in te
ting te zoeken bij de hiernaaet volgende ; leveren.
richtlijnen: • ' • P.Kooyman, Be Vennen 13




