Nationale herdenking 4 mei
De Nationale Herdenking van allen, burger zowel als
militair, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van
het Koninkrijk zijn gevallen, alsmede van allen, die door
oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen, zal ook
dit jaar weer worden gehouden en wel op 4 mei a.s.
De Nationale Herdenking is niet alleen in dankbaarheid
stilstaan bij hen die het hoogste offer brachten, doch
houdt ook bezinning in op heden en toekomst.
De herdenkingsbijeenkomst is tevens een appèl op
ieders individuele verantwoordelijkheid in de huidige
maatschappij ten aanzien van onderdrukking, racisme
en onverdraagzaamheid.

	
  

Het comité zal het bijzonder waarderen indien u bij
deze plechtigheid van uw belang-stelling blijk zou willen geven.
Het verloop van de plechtigheid is als volgt:
19.30 u.

verzamelen bij het monument aan de Plantsoenweg te Sauwerd;
vervolgens optreden van muziekvereniging “Adorp”, voordracht/gedicht en toespraak namens het college van Burgemeester en Wethouders

19.56 u.

kranslegging namens het comité en de gemeente, gevolgd door het spelen van
“The last post”

20.00 u.

twee minuten volkomen stilte

20.02 u.

samenzang van twee coupletten van het Wilhelmus
vervolgens bloemlegging door belangstellenden

Vanaf 18.00 uur zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. Bij
zonsondergang dienen alle vlaggen te worden ingehaald.
Ook de bevolking wordt verzocht deze gedragslijn te volgen.
4 mei comité Adorp, Sauwerd, Wetsinge

Interview
U was de afgelopen jaren gewend om zo goed als maandelijks in het Contactblad een nieuw
interview te kunnen lezen van de hand van Bé Kuipers. Maar deze rubriek zal in ieder geval de
eerstkomende maanden ontbreken. Enerzijds omdat het afnemen van een interview behoorlijk
wat tijd vergt vanaf het eerste contact om een afspraak te plannen tot en met het aanleveren
van de tekst. Anderzijds wordt het, na al veel personen geïnterviewd te hebben, steeds moeilijker om mensen te vinden die nog niet geinterviewd zijn en dit wel zouden willen. Vandaar dat
er op dit moment geen nieuwe interviews gepland zijn.
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