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Naam van de 
;Lijst 	Namen van de 	;Aantal stemmen verdeeld: Tot.aant.: Percen- 

lijst of groep: nra 	candidaten 	 over de stembureaux 	stemmen 	tage. 
I 	II 

Prot.Chrdst. 
Groepering 

Algemeen 
Belang. 

van der Snoek,J. 180 32 212 
P;lars,J.P. 65 3 68 
Groot,N, 4 1 5 
Abma,F. 4 - 4 
Kroon,J.J. 2 1 3 
Visser,S.ts. 4 - 4 
Plomp,A.G. 3 — 3 
Dirksen,D. - - - 
Reijnders , W. 2 - 2 
Zandstra,T. - - - 
TOTAAL LIJST 1. 264 37 301 25 9 51 

(197) (42) (239) (22.96) 
2 	Nierop,J. 184 67 251 

de Oude,G. 11 30 41 
Bakker,P.J. 20 6 26 
Buitenhuis,K. 13 18 31 
Grift,J. 1 8 9 
Porsius,P. 1 10 11 
Spaans,W.C.A. 9 1 10 
Bak,B. 1 1 2 

TOTAAL LUST 2. 240 141 381 32.29 
(171) )110) ': (281) (26.99) 

Partij van 	 de Wit, J. P. 182 16 198 
3 de Arbeid, 	`• Beets,P. 27 3 30 

Drost,R. 14 - 14 
Komen,G. 5 - 5 
de Boer,C. - 2 2 
de Boe_r,J. 2 - 2 
Franke,G. 4 - 4 
Hoogerwaard,A.P. - - - 
den Rooijen, J. 8 1 9 
Bmster,A. 3 - 3 
TOTAAL LIJST 3 245 22 267 	22,63 

(294) (37) (331) 	(31.80) 
Volkspartij voor': van der Sluijs,J.J. 155 7 162 
Vrijheid en 	4 Pieters,J. 17 5 22 
emocratie(VVD) Harting,J. 7 2 9 

6 Spaans,R. 5 1 
S.v.Schieveen-Ruyter 5 - 5 
Mande yH. 3 

6 
- 36 

de Vries,0. - 
Leeflang,S.A. 9 — 9 
Kelderman,D.M. 9 — 9 
TOTAAL LIJST 4 216 15 231 	19.57 

(172) (18) (190) 	(18,25) 



Totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen 	965 	215 	1180 	100 
(834) 	(207) 	(1041) ï (ioo) 

Ongeldige stemmen 	 : 	28 	4 	32 
• (31) 	(i) 	(32) 
:Totaal aantal uitgebrachte stemmen 	 993 	219 	1212 

L = = 2 
Zetelverdeling: 

Lijst Nr. 	Aantal zetels: 	Namen candidaten 	Aantal zetels 1962 

1 	 2 	 van der Snoek,J. 	 (2) 
Mars,J.P. 

2 	 2 	 Nierop,J. 	 (2) 
de 0ude,G 

3 	 2 	 de W±t,JP. 	 (2) 
-------------- - --------------------- - - 	 --- 

4 	 1 	 van der Sluijs,J.J. 	 (i) 

-- 

	

	
= == 	 = 

Kiesdeler: 168 4/7_( 14 5/7) 
= = = = = = = = = = = = = = =  

De tussen haakjes ( )geplaatste cijfers hebben betrekking op de gemeenteraadsver-
kiezingen in 1962. 

HET GROENE KRUIS. ==== 	 === ZWEMPLAATS AAN DE ERVEN. 
Op 24 juni a.s.wordt in Café Tramstation Bij het gemeentebestuur is de vraag gerezen 
alhier onze Algemene Voorjaarsvergadering of het nog zin heeft bij de zwemplaats aan 

:gehoudefl .Aaflvang 8.30 uur n.m. 	 de Erven de badhokjes weder te plaatsen. 
AGENDA: 1.opening;2.Ingekomen stukken en Teneinde de behoefte daaromtrent de peilen:, 
mededelingen;3.N0tulen vorige vergadering; worden degenen,die regelmatig van deze 
4.Jaarverslag;5,Verslag Kascommissie; 	zwemplaats gebruik zouden willen maken,ver- 
6.Rekening 1965;7.Wijkgebouw.Het bestuur 	zocht dit schriftelijk aan het gemeentebe- 

:zal de leden voorstellen het ontwerp-plan stuur kenbaar te maken.Aan de hand van deze 
• goed te keuren;8.Mededeling bestuursmuta- opgaven zal dan een beslissing worden ge- 
ties;volgens rooster zijn in het najaar 	nomen. 
aftredend: C.Nooij(is reeds afgetreden), 
Mej .Kamminga(herkieslaar) ,C.Icesting(niet 	 == VOETBALWEDSTRIJD. == 
herkiesbaar),Verder wensen de volgende be-OP zaterdag 4 juni j.l.heeft op het voet- 

:-stuursleden hun functies neer te leggen: balveld. van SDOB een wedstrijd plaats gehad 
J.Grift te Zuiderwoude en H.W.Eppenga als tussen de Stuiversciub uit Broek en de 
penningmees.ter.9.Rondvraag;10. Sluiting. 	Rooty Footyt s uit Edam.De opbrengst van 
Wij hopen U op de vergadering welkom te 	deze wedstrijd( f 115.--) was bestemd voor 
moen heten. 	 C.Kesting,Secr. 	de Bejaardentocht van Broek in Waterland.. 

===Namens de Commissie en de bejaarden harte- 
SCHOOLSPORTDAG 1966. 	 lijk dank aan de jongens voor deze leuke 

Voor de vierde maal in successie zal voor geste. 	 - - - 
de leerlingen van de hoogste drie klassen P.S.Diegene die zich nog niet voor de be-
van de o.l.scholen te Broek,Zuiderwoudeen jaardentocht hebben opgegeven kunnen dit 
Uitdam een schoolsporidag worden eorani_150g doen voor 15 juni a.s. 
seerd coor de voetbalveren0SDOB en de afd. 	 De Commissie. 
Broek in Waterland van de veren.Volkson- 
derwijs.Deze sportdag zal plaats vinden op 	= 	BURGERLIJKE STAND. 
zaterdag 18 juni a.s. In een vijfkamp zul- GEHUWD. Groot,Nicolaas, oud 28 jaar en 
len de kinderen trachten zodanige presta- 	Cornel,Margaretha Elisabe±h,oud 
ties te verrichten dat zij in aanmerking 	 21 jaar. 
komen voor een diploma A,B,C,D of E, 	GEBOREN.- Mars,Edith,dôchter van Mas,Ger- 
De volgende onderdelen zullen aan do orde 	 rit en van Pronk,Gretha. 
komen :hoog-en vorsprinen,kastiebalwerpefl, 
hardlopen en de zgn.stap-stap-sprong.Met 	=== 	ADVERTENTIES. 
de afwerking van de onderdelen zal worden  
begonnen om 10 uur.Nadat alle onderdelen 	ADMINISTRATIEKANTOOR Jb.K.Honingh. 
zijn afgewerkt volgt een onderlinge tref- 	Parallelweg 17 9 Broek in Waterland 
balcompetitie,waarna de diploma' szullen 	 telefoon 02903-269 
worden uitgereikt.Beide verenigingen ho- 	Alexanderkade 2, Amsterdam 
pen,dat ook U een kijkje kunt komen nemen 	 telefoon 020-945884. 
om de deelnemers tot een optimale presta- 	Ook voor de verzekering van Uw auto, 
tie aan te sporen.Tevens hopen zij op 
prachtig weerHet geheel zal om ongeveer 	bromfiets, caravan of rijwiel. 

16.00 uur zijn beëindigd. 	 Een goede polis tegen een lage 
De gezamenlijke besturen van de 

	

v,v.SDOB en de Ver.v,Volksonderwijs. 	premie en 100% service in geval van 

schade. Vraagt eens inlichtingen 

BER KEFF, Laan 44 	 ook al bent U reeds verzekerd 
voor rijwielen en bromfietsen. 
100 service  


