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— VEHKIEZING. - lijke ordening.Dit laatste begrip vervat
Op dinsdag 11 dezer heeft de candidaat4liet vaststellen van plannen voor de provin

stalling plaats gevonden voor de verkie-
zing van de Provinciale Staten.Pit "bete-
kentjdat zes ^veken daarna'sdus op 26 maart
a.s.de stemming zal geschieden.Hu-is het'
zojdat deze verkiezing,anders dan die voor
de Tweede Kamer der Staten-Generaal of

voor de gemeenteraadjniet erg tot de ver-
bselding spreekt en 00k geen aanleiding
geeft tot min of meer'felle stryd.Pe "bete—
ksnis van een lichaam als de Provinciale

Staten dringt tot de doorsnee-bnrger niet
door|het tirnmert daarvoor ook te weinig
aan de weg. Tooh lijkt het goed hier eens in.
het kort-de-belangr-ykst©. punten uiteen te
zetten, De Provinciale Staten hebben in

ons Btaatsbestel een dubbele functie.Bner-

zijds zijn zij het hoogste v/etgevende en be-
sturende orgaan in de provinciejanderzijds
hebben zij tot taak de verkiezi.ng van de
leden der Eerste Kamer.Het politieke be-

genoemde funotie naar voreh.Doordat de ver-
kiiezingen van de leden der Qkreede Kamer
en Eerste Kamer niet gelijktijdig plaats vin
den^kan een verschuiving in de politieke
opinie van.het volk tussentijds(d.w.z.tus-
sen twee volksstemmingen voor de Tweede
Kamer in)tot uiting worden gebracht.Y/elis-
waar komt een dergelyke verschuiving door
deze gekapte verkiezingen voor de Eerste
Kamer niet zo snel naar voren als bij een
rechtstreeksG verkiezingjmaar toch geeft
de uitslag van de verkiezingen voor de
Provinciale Staten een goede indruk van de
onder het volk levende opvattingen.

Pit is dus al een eerste reden om met

bedachtzaamheid te steramen.De andere f\mc-

ti© van de Prov.Staten,het werk dus in de
provincie zelf is ook niet van belang ont-
bloot.Weliswaar is de macht van dit li

chaam niet zo heel erg groot(met opzet in-
dertijd zo g©steld|men was n, 1. enigszins
beduoht voor de oude toestand onder de Re-

publiek der Verenigde Hederlanden,toen el-
ke provincie eigenlyk een staat in de stsat
vormde),doch er zijm een voldoende aantal
terreinen waarop de "Prov.Staten werkzaam
kunnen zyn.Wij denken b.v.aan onderwys,ge-
zondheidszorg(w.Oiwaterleiding)en ruimte-

cie,waarin is aangegevenjwaar stadsuitbrei
dingen moeten plaats vindenjwaar recreatie
gebieden moeten worden behouden of gevormd^
waar agrarische grond moet worden beschermd
etc.Zeer belangrijk is ook,dat de provincie
het toezicht heeft op de polder-en v/ater-
schapsbesturen.De reglementen van deze in-
stellingen worden gemaakt en gewyzigd door
Prov. Staten,TJit de Provinciale Staten.wordt

gekozen het College van Gedeputeerde Staten
Dffit College heeft allerlei belangrijke taken
Zo is het o.m.belast met het toezicht op d4
gemeentebesturen.Vooral in deze tijdjwaarin
izet voor bijna alle gemeentebesturen ontzQt4-
tend moeilijk is om de hun toevertrouwde
belangen goed te behartigenjkan het het. van
groot belang zijnjwelke mentaliteit in het
College van Gedeputeerde Staten heerst.
Uit het bovenstaande korte overzioht bl^t
o.i.voldoende^dat de verkiezingen op 26

lang van de Staten komt vooral in de laatsttmaart a.Svtoch wel lets meer aandacht ver—
dienen dan doorgaans het geval is.Doch niet
alleen op deze grond zijn wij die mening toef
•gedaan.Het is,naar het ons voorkomt,nog
veel belangryker om een andere redenjn.l.
omdat een democratie alleen dan recht van

bestaan heeftjwanneer iedere burger zich
verdiept in het landbelang.Er, heerst over
het algemeen nog te weinig het besefjdat
men zelf mede beslist over de vrijze van re
geren over land,provincie en, gemeente.Om
dit besef tot zijn recht te doen komen,is
het n- -ig dat een ieder bij het u^
van zijn stem nauwkeurig zijn hoi
Sleohts dan heeft een stemming en dus ook
de democratie waarde.

i^iededelihg.

Zij,die voor de verkiezing van Provinciale
Staten gebruik wensen te maken van de moge-r
lijkheid om bij volmacht of in een andere
gemeente(doch binnen de provincie Hoordhol
land)te stemmen,dienen zich daartoe te wen-j-
den tot de gemeente-secretarie v66r 12
maart a.s, Voor nadere byzonderheden leze
men^de aangeplakte biljetten. _____

— REHTESPAARBRIEVEH. —

Het gemeentebestuur heeft berioht ontvan-
gen van de H.V.Bank voor Hederl.Gemeenten,



.dat aan de Gemeente Broek in ?/aterland is :GPn7P 'R'- 1 "n ir - 'rvx'"
Itoegewesen bij voorkeur een leningsbedrag -2, Chr,B^er-lj'J wflnon+7 Pnn
jvan / 10200,-.Bit betekent.dat op de 20|)prom.,)3.M
jtespaarbrieven in onze gemeente is ingete-'Mevr de S a ir ti
kendvoor f 17000.-.^ ^ 5.A.K.Brost-.B.\7oelderjkend voor f 17000,—|d.i,gemiddeld f 10
jper inwoner.7/ij gelovensdat dit een mooj
jsultaat isjvooral jals men het vergelijkt
jmet de bedragen^die in een aantal'ander
jgemeenten in onze omgeving zijn geplaats
pien zal uiteraard beseffen.dat dit bedr
•toch eigenlijk maar de bekende druppel o
ide even bekende gloeiende plaat is, Ge-
Itracht meet dus worden cm langs andere v
jgen de koraen tot aantrekking van gelden
jteneinde de zo hoognodige woningbouw te
ikunnen aanvatten.Intussenjgaarne dank a
jallenydie in deze van hun bereidheid om
jhelpen hebben doen blijken.

j • — VSRENIGIHG VOOH VBILIG VEHKHE.R.
:0p donderdag 27 februari a,s.organiseer"
;de plaatselijke vereniging voor veilig ve
jkeer een filmavond h.et Broekerhuis.
;Aanvang 8 uur n.m.Er zullen een aantal z
jinteressante films^betrekking hebbende c
;bet verkeerjworden vertoond.Op een grote
jopkomst wordt gerekend J J

i — FAEFARE BE ZUIBERffOUBE. —
paar wij vernemen beeft toneelgroep
i"Zuiderwoude"wederom een nieuw spel in
|S -udie jii, 1, "Het meis.'̂ e met het Leeuwenion
krov-i ttI j_ . " . - ^ .jvan Hans Hesna. Het is een stuk dat zich
;afspeelt op bet platteland,Be opvoering
i^al plaats vinden op 1 maart a.s. in Oaf
•.Pronk,Hadere mededelingen volgen iJ

"i . S-5H laERIGVAAgBIG 'JRAHoPORT.'̂ -a:---'"
_;0p donderdag 20 februari a.s,zal een mer
jwaardig transport onze gemeente passeren
jOp die dag wordt n.l.het brugdek van de
inieuv^re brug te Monnickendam over water v
pjeiden naar zijn plaats van bestemming ge—
ibracht.Ha veel passen en meten blijktjdat
^et gevaarte precies door de Zuiderbrug
jkanjvrel dienen dan brugleuningen aan d
jkant van het Zuideinde verwljderd te worde
pn hoeverre de doorgang over de brug die
jdag gostremd zal zyn^is nog niet de voor-
jzien.Men zij echter zijn hoede^vooral de
^enensdie gewend zijn op het nippertje een
ibus te halen J i

Echtpaar StBve 13s'S 7»Mej. Blekkink-A-
' pt.12

BURGERLIJKE STAHB.
GBBGREHg Ĵannet,1 e,d.v.IC.Lof en van P.A.d
jange s V/ilhelmina Johanna Maria.d.v..T.G
Joots en van K.Velseboert PaiHus z.v.R.]
'Jemkes en van A.Porsius.

— PREBIKBEUETEN.
BROEK IH VaTERLAITOs

^6 febr. 10 uur v.m.Bs.Klaar v.Hieuwendam
3 febr. 10 uur v.m.Bs.Vos van Ransdorn,
UIDERV/OUBE s
6 febr, 10 uur v.m. Bs.Barendrecht.
3 febr. 19.30 u.n.m.Bs.Barendreoht.
ITBAiHi
6 febr, I3.3O u, Bs.Barendrecht.
3 febr. 10 uur v.m, Bs.Barendrecht,

ABVERTBHTIES

Op 19 februari a.s.hopen onze Ouders
JOH.EAKKER

en

M.C.BAiCKER-f.dEXS
hun 50-jarige echtvereniging te her-
denken.

Hun dankbare kinderens

P.Balcker
I.Bakker-Huguenin

J.Liebregs
. , — j-j'-^li?bre-gS"'B^kkei'." •

Be Pamilie v.kaam wenst bij haar vertrek
uit Broek in V/aterland alle bekenden
langs deze weg het allerbeste toe. '

Bruivenstraat 52
•Tuindorp Oostzaan

Amsterdam H.

GEVRAAGB s

Y/erkster voor len ochtend per week,
Mevr,Hi euwenhui s

Roomeinde 29.

i BRIBGECLUB-B.B.C, —
p'itslagen van ^1 .januari 19d8.

^iffROEP A.s 1.p.j. Balck-fin-.T^ .T _PT^-ijc. 38-g-s 2. J
385 3.P.iIeyn-P.Rblda 36-Jn

- .. /iedemeyer 34s 5«H.Kelderraan
-'.Tinkelenberg 29s 6eEchtpaar Ent 29.5

.Mevr.Rengersen-C.de Boer 25-J- (degr.)
iS.Echtpaar Pieters 21-|- (degr.),
jGROEP B. ; I.E.Smit Sr;—A,J.LIellenbergh 39
pprom,)2.te Boekhorst-C.Leegwater 37,(pro
j3.I)cM.Kelderraan-K.Pilkes 35-i-s4.Mej.Blek-
jki:^—A.Mul 33 s 5."0hr.Eakker—J, J,Walpoott
p0^^s6.A.K.Brost-B.V/oelders 28s7,Echtpaar
iStove 24-J-s8.Mevr.Wagter-A.E.W.Saatrube 24
=llit.^-^gen van 7 februari 1Q58.
jGR^P As 1.M.Kelderman-Chr.ffiinkelenberg
j22-ji-s2.E.Smit Sr.-A,J.Mellenbergh 19; 3,te
iBoelchorst-C.Leegwater l8-|s4.P,Meyn-P.V/old
jl3s 5^P.J,Bakker-J.J.Prijs 17-i--8.W.Benschop
jW.Wiedemeyer 16(degr.)7.Echtpaar Ent I4A
i(degr.)

— SOCIOLOGISCH OHBERZOEK,—
.n de komende weken zal onder de agrarische

volking van onze gemeente een sociolo-
sch onderzoek worden ingesteld^uitgaand
n de Landbouwhogeschool te V/ageningen,I

voornemens all
ndbouwers een bezoek te brengen en met

ten Qsiis te praten over allerlei aspecten
n d0_ bedrijfsvoering.V/ij gelovenjdat een

ergelijk onderzoek een aantal belangwekke
e en belangrijke gegevens kan opleveren.
armede diverse instanties bij het -bepale
n hun belaid rekening Icunnen houden.Wy
pen dan ookjdat G de Heer van der Ban
iendelyk zult willen ontvangen en hem d
dige rtedewerking wilt geven.

VOHBENs een lederen sigarenkokerleen^brijl
koker^een grijze handschoenjeen kinder-

ntjeieen verchroomde passer^een rode da
sportemonnaieieen munthiljet van f 2,50
n kinderzitje van een rijwiel. VERLOREHs

jen zwarte platte mutsjeen linkerdames-

"bij de Rijkspolitie


