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Voor afmelding etc. voor de repetities:
koor
Marije Erken
(046) 442 81 22
senioren
Anneke Elzinga
(045) 525 73 02
kinderen
Patricia Elias
(045) 527 45 75

Nieuwsbrief 1999, 1 – juni 1999

Secretariaatsadres:
Grefkenstraat 26, 6443 EK Brunssum

Beste leden en sympathisanten,

Postbanknummer Podlasie 62 93 041 t.n.v. penningmeester Podlasie, Maastrichterstraat 137, Brunssum

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van Podlasie.
Het Gazetka bestaat niet meer en op onregelmatige
tijden zal er een nieuwsbrief verschijnen met belangrijke informatie.
Heb je informatie die je daarin kwijt wilt, dan kun je
die aan Ingrid Neven of iemand van de PR-groep geven. We kunnen niet van tevoren zeggen wanneer
de volgende editie verschijnt, maar je moet denken
aan 4 keer per jaar.
Voorlopig verschijnt de nieuwsbrief zonder advertenties maar in de volgende vergadering van de PRgroep kan er aan de vorm en inhoud nog wat veranderen.
Namens het bestuur,
Ingrid

Vrijdag 25 juni 1999

Bon voor de barbecue

Optreden in basisschool de Trampoline, Raadhuisstraat 125, Brunssum (naast het Arcus College)
Peuters van 18.15 tot 18.30, junioren,koor en senioren tussen 19.30 en 20.30 uur. Peuters omkleden
om 17.15 uur in de Burcht, junioren, koor en senioren 18.15 uur.

Zondag 27 juni 1999

Inleveren bij

Seizoensafsluiting Podlasie voor de zomervakantie
(zie binnenpagina)

Ger Rozema
Willie Harmsen
René Mendel

Vrijdag 2 juli 1999 laatste repetitie senioren
Zaterdag 3 juli 1999 laatste repetitie kinderen
Dinsdag 6 juli 1999 laatste repetitie koor
Na de vakantie: gezamenlijke repetitie op vrijdag 20 augustus om 19.00 uur in het Poolse
Huis.

zonder aanmelding, geen deelname aan de
barbecue.

Zondag 22 augustus 1999

Optocht tijdens het Oogstdankfeest in Berg a/d Maas
om 14.30 uur. Verzamelen en omkleden bij de
Burcht tijden worden nog doorgegeven.

H & A Auto’s V.O.F. autobedrijf

Op Zondag 27 juni is er
een barbecue als afsluiting van het seizoen van
Podlasie.
Plaats: Scoutinggebouw
aan de Dorpsstraat in
Brunssum (bij de rotonde) vanaf 13.30 uur.

Er kan een kleine speurtocht gelopen worden met opdrachten en verder is er genoeg
ruimte voor iedereen om gezellig te praten.
De barbecue kost ƒ 7,50 per persoon
(kinderen t/m 6 jaar gratis), ook niet-leden
zijn welkom. Mits zij van tevoren opgegeven
en betaald hebben.
Op de rechterpagina staat een invulbonnetje waarmee je je kunt aanmelden. S.v.p.
inleveren bij Ger, Willie of René Mendel,
graag meteen betalen of in ieder geval voor
Maandag 21 juni a.s. zodat de commissie de
inkopen op een juist aantal personen kan
baseren.
Heb je nog leuke ideeën voor deze middag,
of kun je muziek maken of iets anders,
neem contact op met de commissie.
Wij hopen op mooi weer, gezelllige mensen
en een leuke middag met lekker eten en
drinken.
De technische commissie
en de commissie Acties/activiteiten

Dit autobedrijf heeft een sponsoractie waarbij als de vereniging, Podlasie dus, ƒ 5,—
krijgt als iemand van of namens Podlasie
daar zijn/haar auto laat keuren.
Natuurlijk moet je wel zeggen dat je lid
bent van Podlasie of namens Podlasie komt.
Zij maken elke 3 maanden de gespaarde
bijdrage over het gironummer van de vereniging. Dus als je je auto wilt laten keuren
en Podlasie ƒ 5,— sponsorgeld wilt laten ver
-dienen, ga dan naar H & A Auto’s, Watermolen 12 in Brunssum (op het industrieterrein Rode Beek tegenover de Haefland).
Deze actie geldt tot 31 december 2000.

Bon voor de barbecue
op Zondag 27 juni 1999

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
komt met . . . . personen en . . . . kinderen (onder de 6 jaar) naar de barbecue.
De eigen bijdrage van ƒ 7,50 per persoon
betaalt hij/zij bij inlevering van deze bon.
Indien nodig telefonisch contact opnemen
met Ger Rozema (045 – 523 11 01) of Willie
Harmsen (046 – 442 81 22)

