Onze CD
Onze CD is klaar en wordt op 23 januari gepresenteerd.
Na de presentatie in het gemeentehuis houden wij een
gezellige avond in de Burcht, aanvang 20.00 uur in de
grote zaal van de Burcht om de CD voor de vereniging
en de sponsoren te presenteren.
Vanaf dinsdagavond 23 januari 20.00 uur is de CD voor
iedereen te koop.
Op zaterdag 27 januari komt Hein om de CD laten
luisteren bij de kinderen en ouders van de kindergroepen. Iedereen is Leden (bij een contributieachterstand van meer dan 3 maanden verlies je je
rechteen als lid) kunnen 1 CD kopen voor ƒ 10,— .

Nieuwsbrief 2001, 4 – januari 2001

De verkoopprijs van de CD is ƒ 15,—.
Bij 10 CD's of meer betaal je ƒ 12,50 per CD.
Bij 25 CD's of meer betaal je ƒ 10,00 per CD.
Op deze manier is het interessant om moeite te doen
om CD's te verkopen.
CD's worden alleen afgegeven tegen contante betaling
of een giro-overschrijvingskaart. De verkoop van de CD
verloopt via Hein Polman.
Je kunt de CD ook kopen
bij de VVV's in de
gemeentes van Parkstad.
Adres:
Hein Polman,
Jupiterstraat 70b,
Brunssum
Tel: 045— 523 18 45;
Email: Rinyhein@hetnet.nl

Dinsdag 23 januari 2001

Presentatie van de CD aan het begin van de vergadering van de gemeenteraad van Brunssum. Aan de
burgemeester wordt het eerste exemplaar van de CD
aangeboden, waarna de wethouders en de raadsleden ook een exemplaar ontvangen. Na afloop is er
een gezellige bijeenkomst voor leden en sponsoren
(die ƒ 100,— of meer gesponsord hebben) in de
Burcht om onze CD te vieren.

Zaterdag 3 februari 2001

Optreden van het koor tijdens het 50-jarige huwelijksfeest van het echtpaar Bielawski-Cox in 't Rijpaard in Schinveld tussen 21.15 en 22.00 uur.
Zondag 18 maart 2001: Jaarvergadering van
Podlasie aanvang 10.30 uur in de Burcht.

Oud papier

Zaterdag 23 juni 2001

In de loop van de komende maanden gaat de oud
papierploeg weer uit eten. Zes mensen krijgen een
etentje op kosten van Podlasie en een aantal anderen
krijgen een deel hiervan betaald. De data die mogelijk
zijn worden op korte termijn via Anneke nagevraagd.
Oud papier levert ons toch elk jaar een
Vele handen maken licht werk!

Optreden van Podlasie (kindergroepen, dansgroep en
koor) ter gelegenheid van het jubileum van de
speeltuin Klaver Vier 's middags om 14.30 uur.
Zaterdag 15 december 2001
Aanvraag voor een kerstconcert van het koor van
Podlasie voor de Blinden– en slechtziendenvereniging
in het Juphuis te Heerlen.

Enquête:
Naam: ....................................................................
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Optredens:
Afmeldeng
koor
senioren
kinderen

Karl Wedick
Arris Matlega
Math Bex
Marije Erken

voor de repetities:
Marije Erken
Anneke Elzinga
Patricia Elias

(045)
(045)
(045)
(046)

522
572
525
442

00
50
88
81

72
21
35
22

(046) 442 81 22
(045) 525 73 02
(045) 527 45 75

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

wil graag weer een weekend met Podlasie op stap
met ............ volwassenen en ............... kinderen.
Hij / zij is wel / niet * (doorhalen wat van toepassing
is) bereid om in een werkgroepje te gaan zitten om
hiervoor voorstellen en plannen te maken.
Zonder een commissie uit de vereniging zal dit
weekend niet georganiseerd worden. Het bestuur
heeft op dit moment niet genoeg tijd om dit zelf te
organiseren. Wie meldt zich????? Deze strook
inleveren bij Anneke of Marije.

Onze CD
Onze CD is klaar en wordt op 23 januari gepresenteerd.
Na de presentatie in het gemeentehuis houden wij een
gezellige avond in de Burcht, aanvang 20.00 uur in de
grote zaal van de Burcht om de CD voor de vereniging
en de sponsoren te presenteren.
Vanaf dinsdagavond 23 januari 20.00 uur is de CD voor
iedereen te koop.
Op zaterdag 27 januari komt Hein om de CD laten
luisteren bij de kinderen en ouders van de kindergroepen. Iedereen is Leden (bij een contributieachterstand van meer dan 3 maanden verlies je je
rechteen als lid) kunnen 1 CD kopen voor ƒ 10,— .

Nieuwsbrief 2001, 4 – januari 2001

De verkoopprijs van de CD is ƒ 15,—.
Bij 10 CD's of meer betaal je ƒ 12,50 per CD.
Bij 25 CD's of meer betaal je ƒ 10,00 per CD.
Op deze manier is het interessant om moeite te doen
om CD's te verkopen.
CD's worden alleen afgegeven tegen contante betaling
of een giro-overschrijvingskaart. De verkoop van de CD
verloopt via Hein Polman.
Je kunt de CD ook kopen
bij de VVV's in de
gemeentes van Parkstad.
Adres:
Hein Polman,
Jupiterstraat 70b,
Brunssum
Tel: 045— 523 18 45;
Email: Rinyhein@hetnet.nl

Dinsdag 23 januari 2001

Presentatie van de CD aan het begin van de vergadering van de gemeenteraad van Brunssum. Aan de
burgemeester wordt het eerste exemplaar van de CD
aangeboden, waarna de wethouders en de raadsleden ook een exemplaar ontvangen. Na afloop is er
een gezellige bijeenkomst voor leden en sponsoren
(die ƒ 100,— of meer gesponsord hebben) in de
Burcht om onze CD te vieren.

Zaterdag 3 februari 2001

Optreden van het koor tijdens het 50-jarige huwelijksfeest van het echtpaar Bielawski-Cox in 't Rijpaard in Schinveld tussen 21.15 en 22.00 uur.
Zondag 18 maart 2001: Jaarvergadering van
Podlasie aanvang 10.30 uur in de Burcht.

Oud papier

Zaterdag 23 juni 2001

In de loop van de komende maanden gaat de oud
papierploeg weer uit eten. Zes mensen krijgen een
etentje op kosten van Podlasie en een aantal anderen
krijgen een deel hiervan betaald. De data die mogelijk
zijn worden op korte termijn via Anneke nagevraagd.
Oud papier levert ons toch elk jaar een
Vele handen maken licht werk!

Optreden van Podlasie (kindergroepen, dansgroep en
koor) ter gelegenheid van het jubileum van de
speeltuin Klaver Vier 's middags om 14.30 uur.
Zaterdag 15 december 2001
Aanvraag voor een kerstconcert van het koor van
Podlasie voor de Blinden– en slechtziendenvereniging
in het Juphuis te Heerlen.

Enquête:
Naam: ....................................................................
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Optredens:
Afmeldeng
koor
senioren
kinderen

Karl Wedick
Arris Matlega
Math Bex
Marije Erken

voor de repetities:
Marije Erken
Anneke Elzinga
Patricia Elias

(045)
(045)
(045)
(046)

522
572
525
442

00
50
88
81

72
21
35
22

(046) 442 81 22
(045) 525 73 02
(045) 527 45 75

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

wil graag weer een weekend met Podlasie op stap
met ............ volwassenen en ............... kinderen.
Hij / zij is wel / niet * (doorhalen wat van toepassing
is) bereid om in een werkgroepje te gaan zitten om
hiervoor voorstellen en plannen te maken.
Zonder een commissie uit de vereniging zal dit
weekend niet georganiseerd worden. Het bestuur
heeft op dit moment niet genoeg tijd om dit zelf te
organiseren. Wie meldt zich????? Deze strook
inleveren bij Anneke of Marije.

