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BROEKER GEMEENSCHAP .
ORGAAN VAN DE STICHTING «DE DROEKER GEMEENSOHAP"

===:VERKIEZINGEN GEKEENTE BROEK IN'WATERLAND===
Stemming ter verkiezing van de leden van de
op woensdag I8 maart 1970

Provinciale Staten van Noord-Holland

LijstStaatkundige
'^'r. partij of groep:

Aantal stemmen

per stemdistrict:
Totaal aan- % ;
tal stemmen . ;

I II

1 .Parti,i van de Arbeid (P.v.d.A) 227(307) 31 (41) 238(348) 2'+,'t5(29,53) :
2 Katholiekc Volkspartij(K. V. P.) 33 (35) 6 (8) 39 (63) 2 3,70 (5,39 :
3 Volkspartij voor Vrijheid en Demo-

•cratie (V,V.D.) 187(203) : 32 (24) 219(227) •20.76(19,25) :
^ ,P.S.P. 18 (6E ; 2 (9) 20 (70) : 1,90 (5.9'i) :
3 iChristeliik Historinche Unie (CJiU.) 138(135) 36(66) 194(199) 18,39(16,88) ;
6 Anti-Revolutionaire Parti,1(A.R. ) 56 (72) 8 (12) trrsE) 6,07 (7,12)
7 Boeren-Part;i A1(116) 21 (45) 62(161) 5,88(13,66) *
8:c.p.n. 26 (14) 3 (1) 29 (15) 2,75 (1 ,27) :
9 P.P.R. 10 (0) 1 (0) 11 (0)

1

0

0

ii:d'66 132 (0) 10 (0) i42 (0) 13,46 (0) :
12 Staatkundig Gereformeerde Part;1 6 (2) 0 (1) 6 (3) 0,56 (0,25) :
13: Christel;ike Democratische Unie 4 (2) 0 (1) 4 (3) 0,38 (0,25) •
14 Lijst Steur 0 (0) ^ 3 (0) 3 (0) • 0,28 (0) ;
13 Gereformeerd Politiek Verbond 4 (4) : 0 (0) 4 (4) : 0,38 (0,34) :
Tot.aal. aantal geldige stemmen 882(971) 173(208) 1055(1179)
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Van onwaarde 10 (32) 1 (3) 11 (35)
Totaal aantal uitgebrachte stemmen 892(1003)174(221} .1066(1214)

Opkomst percentage; 75,91 %

Statenverkiezing in het jaar I966.

=== agenda ===
6 mrt.Vergadering gemeenteraad
8 mrt.t/m 12 apr.Tentoonstelling Jac.Th.

de Mik in Galerie De Swaen

=== EXPOSITIE ===

Jac Thijmen de Mik exposeert zijn
nieuwste werk in Galerie "De Swaen ",
Leeteinde k te Broek in Waterland.

7 apr.N.C. V.B. (Ds.Zijlstra spreekt over"De 28 maart tot en met 12 april 1970.
opgroeiende mens in de vvelvaarts-
staat"

9 apr. PlattelandsvrouwenCmodeshcw vrije-
. tijdskleding)

1 apr,Uitveering toneelver."Tracht"(Con-
cordia)

A mei Dodenherdenking
5 mei Bevrijdingsfeest

jl2 mei N.C. V.B. (Huishoudeliokc vergadering)
£1 mei Plattelandsvrouwen(boekbespreking)

2 jun.(of k of 9)Plattelandsvrouwen
(zomeruitstapJe)

3 jun.Verkiezing gemeenteraad
3 t/m 6 jun. A-daags schoolreisje o.l.s.

o.1.s.I '

10_t/m 16 aug. Broeker Feestweek

Dageli.jks van 10-15) *s zondags van •
i 12-17 uur. Opening zaterdagmiddag 28 •
__maart, 13 uur. •

r===rANFAEE-CORPS ZTJIDERWOUDE=^=^ :

De jeugdafdeling van het fanfarecorps :
Zuiderwoude heeft zaterdag 21 maart 1970 '
deelgenomen aan het nationaal muziek-, ;
zang- en solistenconcours te Hillegom.HeE
is. een succesvolle dag gev/eest.Het jeugd t
orkest behaalde een 1e prys met 327 pun- :
ten (benodigd aantal voor een 1e prijs wasj
300 punten). Voor het jeugdorkest ,bestaanj-
de uit 13 leden waarvan de oudste 16 jaar'
en de jongste 10 jaar is, is het wel een ;
bijzondere prestatie. (En dan te weten dat. :

/o70/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/57S:^„^:S :
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•~heer F^I^LKeljer, die door- de—jTrryle-den—
de vermelding kreeg van een zeer muzika-
le en goede leiding.Uit het jeugdorkest
namen een drietal solisten en een trio
deel aan dit concours.Nettie Morees(oud
13 jaar) speelde de solo (op tenorhoorn)
The Rosy Morn van H.Round; afdeling uit-
muntend, le prys met 177 punten.Paul
TJemkes (oud 12 jaar)speelde de solo op
es-bas To a wild rose van Mac.DowelljRe
afdeling; le prys met 163 punten.Ria de
Oude (oud 10 jaar) speelde de solo (op
sopraan sax) Lied Ohne Worte van
P.Tschaikowsky, le afdeling, le prijs,
162 punten. Trio Morees (vader en doch-
ters) speelde Allegro Adagio Allegro uit
Wiener Sonatine van W.A.Mozart,arr.F,M«
Meijer, 1e afd,,1e prijs met 162 punten-
Het benodigde aantal punten voor soliste
was 130 punten voor een le prijs.De piano
begeleiding van de solisten was in hande
van F.M.Meijer.Ook hier kreeg de heer
Meijer een compliment voor de voortref-
felyk gespeelde begeleiding,De voorzitte
van de juryleden nodigde F.M.Meijer uit
om met zijn jeugdorkest deel te nernen aan
het nationaal jeugdorkestenconcours te
Roermond.Het bewijs dus dat het jeugdor
kest goed staat aangeschreven.De juryle
den te Hillegom waren:Gerard Boer,Alb.
v.d.Pijl en Otto Vaal.'
De oud-papier-actie heeft een bedrag op-
geleverd van /.210,— ook een heel mooi
resultaat.Hartelijk dank aan hen die dit
opgehaald hebben-Daarora willen wij IT er
nogmaals op attent maken vooral geen pa
pier weg te gooien,daar het voor one van
grote waarde is.

===VERLOREN^^=
Wie heeft gevonden een donkerbruine vis-
tram jongenskap met bont gevoerd? Terug
te bezorgen bij mevr.Burger ,2uiderwoude
6a_, telefoon ^(-72.

=:==OBLIGATIES GROENE KRUIS^==
De eers.te uitloting van obiigaties heeft
plaatsgevdnden.Met ingang van 1 mei a.s.
fcunnen de bezitters van de nummers ^9-67
76-77-93 (i-n alle series) hun obiigaties
inwisselen tegen een bedrag van /.33:—•
De inwisseling kan uitsluitend geschieden
bij de Cooperatieve Raiffeisenbank,Broek
in Waterland. „ , ^

Het Bestuur, •

=== 0 P R 0 E P =.==
Jongens uit Broek in Waterlandl Wie van
jullie wil in zijn vrije tijd oude mensen
lelpen met een klein karweitje,b,v.lek-
cende kraan,electriciteit of iets derge-
lijks? Materiaal wordt vergoed.
Graag aanmelden bij: mevr, Plomp ,Broeker-
meerdijk 25,tel.3^8; mevr. Vroegop ,Galg-
gouw 24,tel.376; mevr.van Yperen,Paral-
.elweg 11, tel.386.

De Bejaardenzorg. ===
=::xr=BURG£RLIJKE STAND== =

geboren:Joris MeinouQ,sv H.M.van Mont- ;
frans en G.W.Hartman. ondertrouwd:Max
Koker,43 jaar en Hanna Ninette Tordjman, ;
28 jaar.overleden; Neeltje Brouwer,93 •
;jaar, weduwe van A.Groot. '

B E R K E F F , Laan 44
voor RIJIVIELEN en BROMFIETSEN:
__100% S E R V I C E ! ! I

• • -T-
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Ter gemeente-secretarie kan geplaats
worden een

VROUWELIJKE KRACHT VOOR HALVE DAGEN.
Type-vaardigheid is vereist.
Werktijden en honorering nader te
regelen,

Sollicitatiesjgericht aan Burgemeester
en Wethouders, in te dienen ten
gemeentehuize.
Nadere inforraatie kan worden verstrekt
door de heer J.P.Smits.

COOPERATIEVE RAIFFEISENBAI^rK
BROEK IN V/ATERLAND.

-o-o~o-o-o-

ALGEMENE LEDENVERGADERING te houden op
donderdag 9 april 1970 's avonds om
7-43 uur n.m. in Restaurant "Concordia"
te Broek in Waterland.

Namens het Bestuur,
J. van Meerveld , voor zi tter

VOOR PRETTIGE PAASDAGEN
snel even naar slijterij "CONCORDIA"
Dorpsstraat 1 tel.02903-206

Citroen Brandewijn 7,30
Cognac 9,99
Jonge jenever 9,30
Bessen 3,—
Sandeman Sherry (RECLAME!) 3,30
Grote sortering Buitenlands Gedistil-
leerd.

Tevens frisdranken, bieren en wijnen!
ZojuiEt ontvangen een heerlyke
koffielikeur FIA MARIA (Gratis proeven

Belt U 206 cn wij bezorgen Uw b.estelling
thuis!

Denkt U.ook al aan Uw zomervakantie!!!
Laat ons .dan tijdig Uw reis-,kampeer-'
uitrusting,pleziervaartuig of caravan-
verzekering verzorgen.
Jb.K.Honingh^Parallelweg 17,Broek in
Waterland, tel,02903-269,
J.Houtkoop,Graaf Willemlaan 133,Monni-
ckendam,tel.02993-1804. •

VOOR AL UW VERZEKERINGEN !!!

Voor een MODERN KAPSEL naar:
KAPSALON "EMMY",
Burg.Peereboomweg 2, tel.366,
Specialiteit in BRUIDSKAPSELS.
Grote sortering in DAMESPRUIKEN
synthetisch en echt haar.

Kwaliteit ,persoonlijk advies en
na-service vindt U alleen bij Uw kapster

EMMY SUIKERBUIJK.

6EDIPL0MEERD PEDICURE
•mevr. F. Brouwer ,Broekermeerdi jk 6 ,
tel.02903-412.
Behandeling na afspraak ook aan huis.
Op advies van de dokter ook aanmeten
van STEUNZOLEN"en ELASTIEKE KOUSEN.
Op maandag middag van 13.30 - I3.30
pedicuren in het wlikgebouw.

ONDERLINGE_BRANDVERZEKERING
Paraxlelweg 17,Broek in Waterland,
telefoon 02903 - 269.
Voor een goede brandverzekering naar
de " O^.N. DERLINGE" .
Goede voorwaarden en

UITERST LAGE PREMIE ! ! !


