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: _. DE VEHiaEZIHGSUi'TSLAGi
jUiteraard zullen hier geen poli-tieke "b
ischouwing houden over de uitslag van de
jverkiezingen voor de Prov. Staten,welke op
i26 maart d.l.werden gehouden.Ter informali
ivan de ^elangstellenden geven wij wel sen
pverzicht van de steramenverhouding in onz
igemeente jwaarby ter vergeli^king zijn ver-
beld de cijfers van de vorige verkiezing
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pe weergave van de landelijke uitslag.YifinsI:
jvoor de V.V.D.en achteruitgang voor de P.v
^•Ajzijn de meest in het cog lopende aspec—
[ten.De overige cijfers geven een geringe
pchommeling ie zienjwaaraan geen "bijzondere
jpulxciieke "beiekenis kan worden toegekend.
iAlleen kan daarbij'opgemerki worden de ster-
|ce -terugval van de A.R.party van I954 op
|1956 en het constant hlyven daarna;de C,H.U
jbleef sedert 1954 vrwel constant.Zoals w\
iroeds eerder hehben-^pgemerkt5is deze ver-
kiezingsuitslag van wijder strekking dan al
ILeen voor de samenstelling der Prov.Staten
pjnmersjde leden der Eerste Kamer worden
|ioor Prov,Staten •gekozen en hierdoor zijn
'pXLS 00k in dat lichaam verschuivingen moge
p-ijk.Zulks geldt niet van de nu voor de deur
staande verkiezingen voor de gemeenteraad.
p.erin spelen plaatselijke en persooplyke
factoren een veel grotere rol.Men mag' der—
^alve de hovenstaande nitslag niet zonder
jneer trar^oneren op de raadsverkiezingj al
jzal 00k daarin wellicht de tendens van de
hovenstaande verhoudingen tot uitdrukking
komen.

r .• — HET SPORTTERREIH. — =«===
pe laatste tyd gaan er nogal wat geruchten
jioor de gemeente "betreffende het nieuw aan
pe leggen sportterrein.Men heeft enige men-
3©n op het daarvoor uitgekozen terrein zien

rondlopen met meetstokken en andere appara4-
tenjinen heeft iets gehoord over besprekin—i
gen dienaangaande en diverse bezitters vani
tuinen gebinnen ongerust te worden en het j
gemeentebestuur met vragen te bestoken.Toti
goed begrip van de zaak wil ik hier een en:
ander over vertellen,Zoala men weet is op i
het uitbreidingsplan,dat in I956 door de I
raad is vastgesteld en in I957 door Gedepuf
teerde Staten is goedgekeurd de grond nabiji
de jeugdherberg(de weeshuistuinen)aangewe-|
zen als sportterrein.Ter uitvoering van dit
uitbreidingsplan heeft het gemeentebestuuri
thans opdracht gegeven aan de'Hed.Heide
een plan te ontwerp_en vaor dit sportterreiii.
De uitvoering van het werk dient te geschi^-
den in het kader van de z.g.aanvullende
werkgelegenheidjdus bij v^ze van werkver-
schaffingsobject.De beslissing of en v;an-
neer dit project wordt uitgevoerd ligt niet
bij het gemeentebestuur.In deze gevallen '
gaat het om een centrals verdeling van.de
werkobjecten en dit wordt dus ook centraal
geregeld.Wel is het-zaak voor de gemeente-
om een plan klaar te hebben.Nu is het dui-
delijkjdat dit plan niet uitgevoerd zou kun
nen wordenjindien de gemeente niet-de be-
schikking heeft over de grond.Hierover is
nu overleg gaande met de huidige eigenaren
'Tiet met de tuindersi Deze hebben alleen
nog te doenmet de instantiesjdie eigendom
en beheer van de tuinen voerenjt.w.de dia^-
oonie der Hed.Herv.Kerk en de Huisz.Armen-
kas.Het gemeentebestuur kan en zal dan ook
niet ingaan op vragen e.d.van de tuinders._
Uiteraard houdt dit niet in,dat met hun bej-
.angen geen rekening gehouden zal worden.
In het interne overleg ishierover al breed
voerig gesproken.Het ligt n.l.in de bedoe-
ling andere grond ter vervanging beschik-
baar te stellen.l£aar men dient te bedenken
dat zij formeel niet als belanghebbenden i
kunnen worden aangemerkt.Hoewel dus nog i
niets met zekerheid kan worden gezegdjis j
het belang van een goed sportveld voor on-i
ze gemeente wel zo gToot,dat deze gelegen-l
heid qm het misschien voor elkaar te krij- I
gen met beide handen moet worden aangegre-j
P©n. t.B. i

ONDERZOEIC LAl'IDBOmTHOGBSCHQOL. —
)e laatste weken hebben wij voor de afd.



Sociologie en Socio£-Tafie van' de Landljouw-
hogeschool in deze gemeente een onderzoek
gedaan naar de betekenis van de Landbouw-
voorlichtingsdienst.V/ij zijn de veehouders
in deze gemeente zeer veel dank versohul-
digd voor de buitengewoon gastvrije wijzej
waarop zij ons hebben ontvangenjvoor de ve-
le liters koffie en thesjidie zij ons hebben
geschonkenjmaar bovenal voor de tijd en
moeite die zij zich hebben getrpost om al
onze vragen te beantwoorden.Hierdoor is
ons inzioht in de wyze,waarop de landbouw-
voorlich'ting zo goed mogelijk gegeven kan
worden aanzienl^ vergroot,

Ir.A.W.van den Ban.

J.M.H.Timmers.

—• UIEUiyS VAN DRUMBMB "ALBERTO'.' —
V7e zijn ongeveer '4 maanden op non-actief
geweest.Be reden hiervan was^dat er geen
instructeur disponibel was.liaar we draaien
nu weer op voile toeren.lVel stond in do
Broeker Gemeenschap van 17 jan.j.l.dat v/e
over de kop warenjmaar zoals U zult begrij-
pen is hiervan geen sprake.Hoewel v/e over
een voldoend aantal leden beschikken die

een trommel slaan^hebben we een tekort aan
boornblazers.r/ie hiervoor interesse heeftj
melde zich aan bij dlir.B.BouwesjZuideinde
alhier.Komt U eens praten ??.^ ^ ^
Sasohrift, ^ . Set Bestuur.

Het doet ons genoegen,dat ons
nummer van 17 jan.j.l.ooveel indruk heeft
gemaaktjdat het thans weder ten tonele
rrordt gevoerd.V/ie dit artikel goed gelezen
leeftjzal begrijpenjdat wij ons er over ver-
heugenjdaf de crisis in de trommelwereld
voprbij_.ls.JIet..was ook zo akelig stil. in .
bet dorp zonder de drumband I \7ij hopen^dat
ie trommelclub nu ongestoord verder zal
kunnen werken.Op onze steun kan daarblj ge-
rekend worden. Red.

~ IHmiiifG TEGEH KmERVERLiMMING. —
Op donderdag 10 april a.s.zal weer gelegenf
leid worden gegeven tot inenting tegenkin-i
derverlamming..Op die dag krijgen alle kin-
deren geboren in*52.j'53s'54? *56 en 1957
bun 1e injectie tegen deze ziekte.Be gang
Van zaken is als volgt geregelds
In Broek. in Waterlands in het Broekerhuis.

de letters A t/m Lom 10 uur.
de letters M t/m Z om 10.30 uur.

IH Zuiderwoude: in de O.L.School,om 1,30 u
[n Uitdams in de O.L.School om 2.30 uur.
Ea-inenting of inenting aan huis is prac-
tisch onmogelijkjomdat het kostbare vacoin
alleen op de daarvoor bestemde dag beschik
3aar is.Bovendien is het zeer gevoeligvoor

"bemperatuursinvloeden en kan daarom slechts
corte tijd buiten de ijskast bewaard worden.
Comt dus alien en komt op tijd

BE OPTOCHT. — =====
Tij krijgen langzamerhand de indruk,dat het
gehele dorp e^n grote timmerwinkel is.In
)ijna alle burrten v/ordt al hard gewerkt
aan het klaarmaken van een aantal wagens
voor de optocht op 5 niei a.s.Het lijkt ons
goed nog even 'er op te wijzen,dat men ver-
standig doet door het niet te luxueus en
:e groots op te zetten.Be grote waarde van
6en en ander ligt hierin,dat een grotere
saamhorigheid tussen de verschillende burt-
genoten wordt bereikt.omdat men tesamen
iets...jAit<ie.nkt..e.n..ffla§kVAl51t ..Is.. v.eei..bGi^ng

rijker dan het uiteindelijke resultaat van
deze arbeidjal zal ieder vanzelfsprekend
trachten het. zo goed mogelijk te doen. Over-
span de krachten echter niet^ook in finan-
cieel opzicht I

— PRELIOEUBTEIT. --

BROEK IE V/ATERLAED.

Goede vrijdag 4 april. 19-30 uur
Ls.Teneraans van Purmerend.(H.A.)
1e Paasdag 6 april. 10.00 uur
Ls.Klaar van Eieuwendam.

13 april.10 uur Bs.Verbaas v.Monnickendam.
ZUILERV/CUBE.

Goede vrijdag 4 april. 20 uur.
Ds,Barendrecht (bediening H.A.)
1e Paasdag 6 april. 19.30'. Bs.Barendrecht
13 april 10 uur Bs.Barendrecht.
UITBAJiiS Goede vrijdag 4 april 18,30

Bs.Barendrecht(bediening H.A.)
1e Paasdag § april 10 uur Bs.Barendrecht.
13 april. 13-30 uur. Bs.Barendrecht.

ABTERTEETIES. ~

PLASTICOLOR. Be verf die ook buiten

jaren stand houdt en bescherming biedt,
ook voor auto'Sjrijwielenjlandbouwma-
chines enz.jin vele kleueren voorradig.
ROL-UPP. Be verf voor muren en plafonds.
Is te verwerken op steen,hout,board,
karton enz.Kan verwerkt worden met de
kwast of rolborstel.

SCHILBERSGEREEBSCHAPPEN; Kwastensrol-
borstelajsohrapersjplamuur-en stopmes-
sen,schuurpapier enz,
Verkrijgbaar by H.Holman,Zuideinde 226

Br-ce-k -in.llater-land^—

Ondergetekende B.J.Beyer, deelt U hier-
bij mode dat hij per 1 april zijn zaak
Hotel-Cafe "Concordia" heeft overge-
dragen aan C.de Vries en beveelt deze
bij TJ aan, Hartelijk.darlc voor het geno-
ten vertrouwen. b.J.BEIEE.
C.de VRIES deelt TJ mede de zaak van
B.J.Beyer te hebben overgenomen, en
hoopt TJ op dezelfde wijze te mogen be-
dienen.Gelegenheid voor kennismaking
a.s.zaterdagmiddag om 3 uur,

Beleefd aanbevelend C.BE VRIES.

— BRIBGSCLTJB B.B.C. —

Uitslagen van 28 maart .j.l-
GROEP A. s l.Echtpaar iTag-ter 40-g-,2. P. J.
Eakker-J. J.Prijs 35- :3-B.M,Kelderman-K.Pil-
kes 33-s4-Schtpaar Pieters 32.s5-Mevr,Ren-
gersen-A.P.'J.Saatriibe 31.s6,B.Smit Sr.-
A.J.Mellenbergh 29y-s7-te Boeldiorst-C.Leeg-
water 25-i-(degr.) sB.TJ.Benschop-J, J,Walpootti'
25i-)degr.)
GROEP Bi l.M.Kelderman-Chr.Tinkelenberg
28(prom) 2.A.K.Brdst-B.Woelders 27'i'(prom)
3* Echtpaar Ent-v.d.Woude 19-J-j4.Echtpaar
StSve-Klinkenberg 17s 5-Mej.C.M.Blekkink-
A.Mul 15'i-s 6.J.v.d.Snoek-C.Vo's 12-J-.

Het koppel D.M.Kelderraan-J.v.d.Snoek,dat
destijds in de A.V.R. O.-bridgedrive was
doorgedrongen tot de halve-finale,heeft
zaterdag j.l.in Amsterdam met 33-i- punt
een eervolle 4e plaats behaald.


