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VERKIEZINGEN. 

Wij geven U in dit nummer nog eens een uitgewerkt overzicht van het resultaat van de 
verkiezingen voor de Provinciale Staten,welke op 28 maart j.1.gehouden zijn.Het ligt 
niet op onze weg om op deze cijfers commentaar te geven.Wel willen wij opmerken,dat 
het beeld van dit overicht vrij aardig overeenstemt met het algemeen landelijk resul-
taat. En ondertussen wordt al weer gewerkt aan de voorbereiding van de volgende ver-
kiezing,n.1.die voor de gemeenteraad.De Kandidaatstelling daarvoor vindt plaats op 
17 april a.s.,de stemming wordt gehouden op woensdag 30 mei a.s. 

Totaal 
Nr.  J Staatkundige 	 3an'.semmen p. 	emaisiLjst 

Partij of groep 	

J 	
1. 	ii 	- stemmen 

P.v.d.A. 	 317 	61 378 	36 9 6 
• (Partij van de Arbeid) 	 (272) 	(54) 

K.V.P. 	 53 	4 

(326 ) 	(34939 

57 	 5 9 6 2 • (Katholieke Volkspartij) 	 (36) 	(5) (41) 	(4933 

3.  V.V.D. 	(Volkspartij voor 221 46 267 2598 
Vrijheid eis Democratie) (218) 	1 (48) (266) 28 9 06 

4.  
A.R. 
(Anti Revolutionaire Partij) 

50 	-1 
(72) 

5 
(6) 

55 
(78) 

5933 
(8 9 23 

C.H.U. 	(Christelijke 117 69 186 189 04 
• Historische Unie) (95) (78) (173) 189 24 

6 C.P.N. 	(Communistische 20 3 23 2 9 2 
• Partij Nederland) (30) (4) (34) (5959 

7. P.S.P. 	(Pacifistische 36 8 44 4 9 27 
Socialistische Partij) (20) (5) (25) (2 9 63 

8. VRIJE BURGERS 
12 3 15 	

(o) (t 

19. 
S.G.P. 	(Staatkundig 
Gereformeerde Partij) 

3 
(4) 

0 
(1) 

- 3 
(5) 

0.29 
(0,53 

11. Naamloze Lijst 
0 

(o) 
3 

(0) 
0 2 

TOTAAL aantal 
geldige stemmen 

832 
(747) 

199 
1 	(201) 

1031 
(948) 100 

- Van onwaarde 27 	8 
(17) 	

i 
i 	(6) (23) 

TOTAAL aantal 1 	859 	207 1066 
+ri+t 	mm ('7Çit 	t 	(2ö7') (971') 
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.De tussen haakjes ( ) geplaatste cijfers hebben betrekking op de Provinciale 
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--- lOL1K 0P =T iERIC P,E1I . ___ 	:van deze middag elk een lunchkaasje aangebo= 
:Hoe vond U dat verkiezingsbord op het Ker- den.Ook dankte ze namens alle aanwezigen 
keplein? Ik vond het prachtig.Niet,omdathetvoor de hartelijke ontvangst en de gezellige; 
-zulk mooi hout was of omdat de platen zo middag.Om ongeveer 7 uur waren we weer thuis. 
;goed kleurden bij de kerk,neen,om andere re- 	 G.N.K. 
~denen vond ik het prachtig.In de eerste 	PLATTELANDSVROUWEN II. ___ -r 
;plaats dwong die enorme stellage ons goed Op 28 maart 1962 kwam de Fa.Gouda uit Pur-
.te beseffen,hoe belangrijk de verkiezingen :merend naar het Verenigingsgebouw te Monni-; 
:zijn. Hij was door onze gemeente ook zo goed :kendam om voor de leden van de Bond van Plat-
'geplaatst,dat je hem wel moest zien.Mensen,telandsvrouwen in samenwerking met alle vrou-
die hun leven willen leven .buiten de poli- wenverenigingen van Monnikendam en Broek 
tiek om,weten nu,dat dat niet kan:Kiezen 	een voorjaarsshow te houden.De wnd.Voorz. 
:moet U,méêdoen,want in ons land mag niemand.Mgevr.Koenen-v-d-Veen mocht het genoegen heb= 
zeggen,dat anderen schuld zijn aan goede en :ben ruim 30o dames welkom te heten.Verder 

;kwade dingen in het landsbestuur.Als het 	gaf ze de verzorging van deze avond over aan 
:goed gaat in onze provincie,in onze gemeen-5 Fa.Gouda.Deze toonde ons een preohtige 
te,dan zijn we allemaal trots,als het fout colectie japonnen,mantels,mantelpakjes en 
gaat,zijn we allemaal mee schuldig:wij hebben deux-pieces.Aan de grotere maten was byzon- 
:die regeerders gekozen:Dat is het eerste 	dr veel aandacht besteed.De mannequins lie- 
;wat dat bord door zijn opdringerige aard onsten zien dat iemand met een grotere maat 
in het geheugen heeft geprent.Maar het is :evengoed smaakvol en chic gekleed kan gaan.; 
niet het enige.Wat ik ook zo prachtig vond~pok showde de Fa:nog een rijk gevarieerde 
;dat is,dat het bord stond.op het terrein ;collectie teenagers-en kinderkleding,heren-
van de kerk Maar daarover een volgend keer, pullovers,jack's,truien en pantalons.De en- 
als het mag. 	 H.v.C. 	kele teenagers die in de zaal aanwezig wa- 
______ 	 _====:ren konden hun hart ophalen.Leuke vlotte en 

SCHOOLBANKEN  
In de Paasvakantie zullen de schoolbanken 

grappige modellen werden voor hen geshowd, 
o.a.een origineel schotspakje met jasje v» 

in de O.L.School I te Broek in Waterland `imit..-«eleerven petje in dezelfde schotse 
;worden vervangen door nieuwe meubeltjes.Deruit.De hoeden en bijoux die zo'n belangrijk 
:daardoor overbodig geworden banken zijn te ;onderdeel van de garderobe uitmaken waren 
'koop voor f 2.50 per.stuk.Indien U interes -ook van de Fa.Gouda.De tassen van de Fa.Band, 
se heeft om êgn of meer van deze banken te Breedstraat te Purmerend. 	G.N.K. 'kopen,kunt U daarvoor terecht op het .school- 
plein op dinsdag 24.april a.s.des morgens Ja,ja,die dames gaan maar_uit.En maar water- 

:tussen 11 en 12 uur.: 	 :tanden bij mooie meubeltjes,mooie jurkjes, 
_mooie hoedjes,mooie tasjes enz.enz. 

STRAATVERLICHTING. 	 Maanre ........,wie zal dat,betalen,Zoete 
De'  lantaarnpalen van de straatverlichting :lieve Guurtje ?. 	 Red. 
zijn nu voorzien van een volgnummer. Indien  
.0 constateert,dat een bepaalde lantaarn 	V 	=_= BURGERLIJKE STAND. = _ 

:niet brandt,ivilt U dat dan doorgeven aan de GEBOREN: Johnny,zoon van B.S.Baggerman en 

gemeente-secretarie(Te1.201)onder opgave 	E.Boon. John,zoon van Th.J.van Gog en J.Tuin. 

van het desbetreffende nummer? Dit bevor- Pietertje IyTeeltj~~ dochter van C.Schut en 

adert een spoedige reparatie. 	 H•J.Boon. 

--- PLATTELANDSVROUWEN I. ___ 	 ___= KERKDIENSTEN. 
'.Onze vereniging had een uitnodiging gehad BROEK IN WATERLAND. 
van. de Fa.Stoutenbeek,Woninginrichting te 	8 april. 10 uur v.m. Ds.H.van Coeverden 
Beverwijk,om eens een kijkje in hun zaak te 15 april. 10 uur v,m. Palmpaasdienst.De zon- 
komen nemen.0p 22 maart 1962 hebben + 90 	dagsschool komt met de palmen in de.kerk. 
dames aan dit voorjaarsuitstapje deelgeno- ZUIDERZTOUDE. 
men. Om kwart voor een werd gestart met een; 8 april. 7.30 uur n.m. B.Elzinga. 
bus van de NACO vanaf Parallelweg Br.in Wa= 15 april. 10 uur v.m. 	B.Elzinga. 
tterland,en ixi Monnikendarm stond de 2e bus ;UITDAM: 8 apr. 7.30 uur n.m. B.Elzinga 
ons reeds op te wachten.Via Purmerend,Wijde 	15 ap 10 uur v.m. 	B.Elzinga. 
• Wormer,Zaanstreek ging het op Beverwijk aan ====  
In een ontvangzaal werden alle dames namens 	=__= 	ADtiERTENTIES. 
de directie van de FaStoutenbeek welkom 	.GEBODENz Woonark op stalen Casco 14x4,' 
geheten en werd ons een kopje thee met ver= bevattende. Woonkamer,2 slaapkamers, 
snapering aangeboden 30 jaar geleden is de- keuken, W.C. en bergruimte. 
ze Firma opgericht en in de doop der jaren; Te bevragen: Noordmeerweg achter no.10. 

;uitgegroeid tot een prachtige zaak bekend 
door zijn prima kwaliteit en voorlichting ? SEIZOENS-OPENING op ZATERDAG 7 april a.s. 
op het gebied van algehele woning inrich- 	 OUDHOLLANDSE TAVEERNE 
ting.Terwijl een uitstekende service wordt 	CAFê-RESTAURANT " NEELTJE PATER" 
geboden.De excursie werd in 4 groepen ge- 	beroemd om zijn INTERIEUR 
splitst en iedere groep kreeg een leider 	zijn STIJL 1 zijn SFEER 1 zijn UITZICHT : 

:mee die op een prettige manier toelichting? Uit de KEUKEN: EXQUISE GERECHTEN! 
gaf op het tentoongestelde.Na de rondgang 	 SPECIALITêS 
kwamen we gezamenlijk weer in de ontvangzaal Het BUFFET:een DROOMflW TAFEL staat gedekt. 
terug. Ons wachtte daar een heerlijk kopje 	Uw gastheer P.Lutterman heet U welkom. 
koffie.Tevens werden ons ook nog een paar 	Onbetwist de MEEST IDEALE GELEGENHEID 
zeer mooie folders uitgereikt.Door de waar'- IN WIJDE OMTREK voor ZAKEN-LUNCHES, 
nemend voorzitster werden aan de leiders 	BRUILOFTEN, RECEPTIES en PARTIJEN 1 


