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==AGENDA==

Start Aerobic in 't Stokpaardje
Exposeren in Broekerhuisivergadering
NUT Wim Hornman

Plattelandsvr# Operetta Boccacio
-20ap±; Expo B.H.;Erna Bohalnder+T«Lof
Tennisvero Alg Ledenvergadering
Broekerkerkconcert

CUD PAPIER

Plattelnadsvr, Gude boerderijen
Cud Broek Jaarverg. + lezing
Bejaardensoos Balkanorkest
NCVB Vogelleven in Waterland
Havenrakkers Toneel leerlingen
Havenrakkers Toneel belangstellenden
Rommelraarkt t.b.v. Rest, N.H. Kerk

Plattelandsvr. Iriscopie
Broekerkerkconcert

CUD PAPIER

Dodenherdenking
NUT Toneelgezelschap Toetssteen
Plattelandsvr, Eendagsbestuur
NCVB Creatieve avond
Concert Gemengd Koor+Jeugd doet leven

==EXPOSEREN BROEKERHUIS==

Op v/oensdag 13 maart om 20,00 uur komen we
in de Regentenkamer van het Broekerhuis bjj
elkaar om het rooster voor het komende ex-
positiejaar op te stellen. Wilt U ook ex
poseren, dan nodigen v/ij U voor deze bij-
eenkomst uit. Inlichtingens Anneke' Kesse-
laar, tel, 1763; Gobi Slagt, tel. 3013*

==BEJAARDENSQOS==

7 april komt het Balkanorkest Amstelland
in de Broekerkerk,

==:N U T==

Donderdag 1^ maart om 20,00 uur in het
Broekerhuis houdt Wim Hornman een lezing.
''Pwars door de groene hel van de Amazone"
is de titel van de lezing waarin de achter
gronden van het leven in het oerwoud wor-
ucn belicht, V/im Hornman en zijn vrouw
zwierven vele maaiiden in Brazilie door dit
grootste regenwoud ter wereld, Er v/onen
nog zeer priraitieve indianenstamraen, raaar
ook rubbertappers, kastanjerapers en zelfs
diamantzoekers zijn er nog.

Mededelingenblad: raw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

j ==PEUTERSPE£LZAAL==

{Peuterspeelzaal 't Stokpaardje te Broek in
[ V/aterland zoekt voor de raaandag- en donder-
I dagochtend een PEUTERLEIDSTER.
' Bij voorkeur vragen wij een leidster net
I opleiding en/of ervaring, Voor aanmelden
! of inforraatie kunt u schrio'ven of bellen
i naar het bestuur van de stichting Peuter-
I speelzaal, Mw, A, Meinema, Oosteinde ^1,
I 1131 BT Broek in V/aterland, tel. 3100.

! ==OUD BROEK IN WATERLAND==
I '
! Lezing en jaarvergadering

i Op donderdag 28 maart om zai an
! het^Broekirhuis'de'jaarvergaderini van de
i Vereniging Oud Broek in Waterland plaats-^
! vinden. Doorgaans duurt deze niet lang en
j wordt de rest van de avond gevuld met een
[ kopje koffie en een -l^a-lezing. ^ezien de
i grote belangstelling voor de Lustrumtentoon—

stalling met archeologische vondsten, heeft
de vereniging dit keer een specialist op dat
gebied uitgenodigd. Het is de heer Lagerwey
een van de drie stadsarcheologen van Amster
dam. Hij zal spreken over de boderavondsten
die men gedaan heeft onder het Waterloopleir
in de bouwput van het Stadhuis/Muziektheater
Daarvan is nogal veel materiaal te zien en
dat kan hetzelfde zijn als het materiaal uit
de sloten van Broek in Waterland tevoorschj^n
kan komen, De boe^wal aan de sloot had voor
dit soort dorpen dezelfde functie als de
beerput in de stad; men gooide er alles in
wat men kv/ijt moest.
De heer Lagerwey voert een zeer. interessant
project uit met de Waterloopleinvondsten,
een vergelijkend beerputtenonderzoek zou je
het kunnen aoemen. Men probeert aan de hand
van de inhoud van de beerput (er zijn er 106
gevonden op die plek) meer te weten te komer
over het beroep en het leven van de bewoners
van de 100 huizen die in de bocht van de Ara-
stel stonden. De oudste vondsten dateren uit
+ l400 raaar er zijn er het meest uit de 17-de
on de l8-de eeuv/.
We hopen op een grote belangstelling.
De jaarvergadering + koffie zullen tot onge-
veer 21.00 uur in beslag nemen, daarna begin
direct de lezing over archeologische bodera
vondsten. ledereen is welkom, de teogang is
gratis, Plaats; Broekerhuis, Leeteinde l6,
aanvang 20.00 uur op 28 raaart.




