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==AGENDA==

30apr Oranjever.. Koninginnedag
Imei Cud Papier ^

f^ei P.v.d.A-. 1 raei-viering
oraei Lager scholen inschrijving
6mei P.v.d^A. bestuursverg, Kingma
7mei Jeugdhuis Kaartavond 2
8mei P.v^d.A. Rooie vrouwendag
8mei Jeugdhuis Marlboror discb^show

lOmei t/m I6 mei Collecte AJ^
12mei PlattelandsvrouwenrToheel "8-oktober"
I3raei Plattelandsvr. : Daguits1:apje Giethooriti
l^mei Jeugdhuis: Kinderdisco
13mei Jeugdhuis: Videodiscotheek L.O.L.
l6mei Jeugdhuis: Grote Vliegerwedstrijd
19niei Plattelandsvr. Groente en fruit
19niei NiCiViB.: Creatieve avond
21raei Jeugdhuis: Discotheek "De Voorhaak"
22mei Jeugdhuis J Drukv/erk
2^mei Politieke forumdiscussie avond
28mei Jeugdhuis: Kaartavond 3
29mei Jeugdhuis: Hero's drive in show
'jun Oud Papier
3jun Jeugdhuis: Marlboro disco-show
5.1un Jeugd doet LeveniConcert H.HiKerk Br,
83un t/m 11 jun Avondvierdaagse
8jun P.v.d.A, bestuursverg. Kingma

lljun Jeugdhuis: Kinderdisco
12jun Jeugdhuis: Video discotheek LiOiL,
l8jun «^eugdhuis: Kaartavond 4
19jun Jeugdhuis: Bintangs
24jun P.v.d.A, fraktiecomm, Broeker Huis
26jun Jeugdhuis:Discotheek "De Voorhaak"
30jun Jeugd doet Leven:Openluchtconcert U.

==SPHEEKUUR== "J"
Het maandeiyks spreekuur van Burgemfeeatar^''
bn Wethouders is op 3 mei a,s. om 19«00 uur
De Erven 2. Zitting heeft deze keer raevr.
van Montfrans.

• =:=OUD PAPIER==

'-f

1 • ==VAKAN.TI£ BONNEN BOUW==
jzatordagraiddag 1 mei van 1^.00 - I7.OO uur
jen maandagavond 3 mei van 19«00 - 21.00 uur
is er gelegenhe-id om bonnen in te leveren
bij P. Kooyman, De Vennen I3.

==INSCHRIJVING LBERLirK3EN==

De aandacht wordt er opgevostigd dat ouders,
vanwie de kinderen het komende schooljaar de
lagere scholen gaan bezoeken, hun kinderen
dienen te laten inschrijyen. Voor "De- Haven-
rakkers" in het dorp -"^roek kan dit op 6 mei
a.s. van half 2 tot ^ uur op school. Voor de
school in Zuiderwbude evqneens- op 6 mei a.s.
op school van half k tot. half. 3*

==PEUTSRSPEELZAAL==
Er is nog plaats op de peuterspeelzaal 't
Stokpaardje, Roomeinde 3 voor kinderen vanaf
ruim 2 jaar. Gaarne aanmelden bij zuster
Grouse, tel. 1253»

==SPARTA GYM==

Heheti van Broek Gymver. Sparta is van plan
een trimgroep op te richten voor heren en
wel bij, voldoende belangstelling op donder-
dagavond van 7-8 uur. Interesse? Bel raevr»
Schreuder, tel. 3287.

Gevraagd leider/leidster voor jongensgroepen
op donderdagmiddag' van 3»^5-5.4-3 uur. In-*
lichtingen mevr. Schreuder, tel, 3287.

==jEUGDmns=:=

Vrijdag 7 mei: Kaartavond^2j, Inschrijfgeld
is f 3*- en men kan zich ihschrijven bij H,
Spaan, tel. 1314. Aanvang: 20.00 uur.

^di r Mul-
eF^n**Kri3n""?orringa brengen zo~n schat

aan ervaring mee dat zo'n avond niet kan
en, Aanvang: 20.30 uur. Entree: f 7,50

en voor ledeh / 6.3O.

==COLLECTE AVO==A.s. zaterdag 1 mei wordt er weer Oud papief , . T—>—-7^ . , ,
opsehaald dotr de o.Ks. Om 9^30 uur star- perrode 10 t/m 16 mei a.s. houdt de

AVO haar jaarlijkse collecte. De AVO streeft
sinds 1927 naar een samenleving waarin ge-

ten we weer op de Eilandweg. V/ilt u het pa
pier tijdig buiten zetten?

handicapten en niet-gehandicapten gelijke
kansen bij alles v/at voor niet-gehandicap
ten zo norraaal is.

-4-





1

A

De 4e mei

name zij die na de Tweede Wereldoorlog zijn geborenj
zullen zich wel eens afvragen:"Waarom nog steeds die k mei-her-
denkingen, meeten wij niet liever vergeten, het is al zo lang
geleden en wie of v^at moeten wij herdenken?"

De k mei-herdenking is raeer dan het herdenken van de vele oor-
logsslachtoffers^ Aan de ene kant heeft de ^e mei betekenis voor
de generatie die de oorlog heeft meegemaakt: de herdenking roept
persoonlijke herinneringen en gevoelens op, die door de na-oor-
logse generatie gerespecteerd dienen te worden, Aah de andere
kant biedt de mei alien de mogelijkheid zich te bezinnen op
verworven vrijheden en mensenrechten.

Het Comite Nationale Herdenking roept dan ook iedereen op om
4 mei te maken tot een dag van herdenking en bezinning. Zij die
het verzet plsegden keken vooruit, Het is de boodschap van dat
verzet om ons te bezinnen op mensenrechten on te blijven strij-
den tegen alle bestaand onrechto

Vrijheid en democratie lijken nu vanzelfsprekende.zaken. Toch
is het nog maar ruim 35 jaar geleden dat talloze mensen onder-
drukt en vervolgd v;erden op grond van ras, huidskleur, geslacht,
levensbeschouwing of politieke overtuiging.

De verv/orven vrijheden hebben we te danken aan de strijd van
railitairen en burgers tegen de onderdrukking, V/e moeten be-
denken dat de vrijheid v/aarin we nu leven veel mensenlevens
heeft gekost. Dez^ mensen hej^^enhun leven gegeven vanuit een
overtuiging dat het recht op vrijheid voor alle mensen ge-
waarborgd dient te zijn.

4 mei is een jaarlijks terugkerende dag, waarop we de slacht-
offers van de strijd voor de vrijheid herdenken, waarop we de
tijd van onderdrukking voor de geest halen en waarop we ons
bezinnen op een toekorast waarin de vrijheid voor alle mensen
gewaarborgd is. Nog steeds zijn er landen v/aar mensen onder-
drukt en vervolgd worden, nog altijd worden de mensenrechten
geschonden, Het geweld in de wereld neemt toe en vrijheid en
democratie worden voortdurend bedreigd, De geest van het ver
zet in de Tweede Wereldoorlog moot .voortbestaan; we moeten ons
verzetten tegen onderdrukking en de schending van menseprechten,

Het Comite Nationale Herdenking vindt 4 mei zinvol, als het
een bezinning is op in het verleden verworven vrijheden, opdat
v/e nu en in de toekomst blijven strijden voor de fundamentele
vrijheid van alle mensen, ongeacht hun ras, huidskleur, ge
slacht, levensbeschouwing of politieke overtuiging, Een der-
gelijke bezinning zou ons moeten inspireren bij ons denken
eh handelen.




