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zondag 16 decenbera.s

fuolsqHuísom IZOOuur
Omonsjubileumjaar
op eengezellige
manieraf
te sluitenorganiseren
weop zondag16decemvooralleledenin hetPoolbereenKerstviering
seHuis.
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Alleuwsbrief- november 2OO/

Agenda
Woensdag14 november2001
vande peutergroep
Optreden
ln KinderdagverRollebol,
Broekstraat
blijf
2, Brunssum
(Schutterweld)Omkleden
om 13.30uurin het
Kinderdagverblijf.
Optreden
om 14.30uur.
Dêeigenbijdragebedraagt:
í 5,00voorledenouderdan6 jaar.
tot 6 jaar.
t 2,50voórkjnderen
í 10,00voorniet-leden
Doemeeaandezegezellige
activiteit
en leveronderstaande
strookin bij: IrenePieriltGeÍRozema,
René
l4endel
of WillieHarms€n.
Bij aanmeldingdient u het vers€huldigde
bêdragte betalen.

Invulstrook:
Ja,wij komenopzondag16december
naarde
Kerstviering.
Naam:
Adres:
Aantalledenouderdan6 jaar

x Í 5,00

jongerdan6 jaar
Kinderen

x J 2,50

Nietleden

x J10,-

Inleveren bij vààr 2 dêcember bij:
IrenePierik
Renél4endel

GerRozema
WillieHarmsen

Zaterdag15 december2001
Kerstconcert
vanhetkoorin hetJuphuis/
(de
Schandelerstraat,
Heerlen
voorde NVBS
vereniging
vanblindenen slechEienden)
Tijden
plaatsvanhetomkleden
en detijd vanoptregemaakt.
denwordttijdensde repetitiebekend
Zondag16 december2001
vanhetkoorin SDekholzerheide
Kerstconcert
vanHarmonie
tjjdensde kerstviering
St.Cecilia.
Omkleden
om 12.00uur in de Burcht.
Optreden
Verdere
bijom 13.30uurin Spekholzerheide.
zonderheden
volgenop de repetitie.
vanPodlasie
Dekerstviering
begintom 17.00
Huis.Oppagina2 vandeze
ur in hetPoolse
-nieuwsbrief
vindtu meerinformatie.
Zaterdag22 decêmber2001
Dekinderen
vanPodlasie
dansen
om 16.00uur
in hetgemeenschapshuis
in l4ariarade
vooreen
groepPoolse
weeskinderen
vande Stichting
WÈ
zijn.Omkletamydiein Nederland
op bezoek
denom 14.45uurin hetgemeenschapshuis.
Gastoptreden
vanhetkoorom20.30uurin de
in Oirsbeek
tijdenshetkerstconSchepenbank
Plaats
entÍd van
certvanhetkoorChantez.
gebekend
omkleden
woÍdttijdensde repetitie
maakt.
bij Marije
Meerinformatie
overde optred€ns
046 4428122of bij de leidingvande groep.

íel
efo
onnummusPo
dlasir
Vootzifter:
KadWedick
Secretaris: ArrisMatlega
Penningmeester:
l4athBex
Optredens:
l.4arijeE*en

(045)52200 72
(M5) 57250 21
(045)52588 35
(046)44281 22

Afmelden
voorde repetities:
koor
MarijeErken (046)4418122
senroren
Anneke
Elzinga(06)53967880
kinderen
Patricia
Élias (045)5274515
Postbanknummer
Podlasie
6293 041t.n.v.penningmeesber
Podlasie
Willibrordusstraat
13,Brunssum

VanêULOElllnaarEU@
Voor25 november
a.s.wil HeinPoÍman
iedereen
die
decontributie
nietautomatisch
betaalteenkaartgevenof sturenwaaropprecies
staataangegeven
hoe- veelconbibutieer over20Olnogbetaaldmoetwor-.*
den.Ditmethetdringende
vetzoek
omvèàr10devoor2001te
cember
2001de restvandecontributie
(Ditom hetomrekenen
betalen.
naarde EURO
te
voorkomen,
dit maalddeadministratie
onnodig
ingewikkeld!)
Opdejaarvergadering
vanmaaÍt2001is besloten
omdeconbibutie
aante passen,
Kinderen
tot 14jaar:3 EURO.
Leden
vanaf14jaar:4 EURO,
Alleledendiede contributie
automatisch
betalen
via
we debedragen
bankof giroverzoeken
aante passen.
problemen
l4ochtiemand
hebben
methetbetalen
vandecontributie,
neemdancontact
op metHein
Polman,
tel 045- 5231845 of tijdensde repetitie
op
vrijdagavond.

Oudpapíer
Hee/belangqlk uoorde verentging want
het lel'eft adLage/d op. In novemberen
december2OO/ kunnen we best wat
extm hulp gebruiken.
Wíehelpt?
Ve/ehanden maken licht werk!

- Terugblík
ophetjublleum
doorderoonitter
EesteledenvanPodlasie,
gebruik
Graagmaakik vandezemogelijkheid
om
iedereen,
namens
hetbestuur
vanhartete bedankenvoorde inzettijdensons25jarigjubileum.
Naastde ledenvanPodlasie
hebben
meerdere
mensenactiefmeegewerkt
omons25jarigjubileum
tot
eengeweldig
feestte maken,ookzij natuurlijk
van
hartebedankt.
Dooriedersinzetkunnenwij terugkijken
op eengejaarwaarin
weldigpÍoductief
. onzeeersteCDgepresenteerd
werd,
. eengezamenlijk
optreden
metdeGeoÍgische
Dansgroep
Guiaaniop 26juni,
. hetaanleren
vaneennleuwe
dansmetbij behorêndeliedjes
. enalshoogtepunt
vanhetjaar2001
2 gFndiozêdagenfeest in het kader
van ons 25 jarig jubileum
geweest,
Ditis alleenmaarmogelijk
omdater zoveel
mensen
zichbetrokken
wetenenvoelenbij hetwel
enweevande Poolse
Dans-enZangveÍeniging
Podtasie,
van
Bijdevoorbereiding,
uitvoering
en presentatie
hetfeestdatwij samennugevierd
hebben,
zalhet
nietaltijdgaannaariedersverwachting.
Mochtdit zo
gemeende
ik
miin
wel
exc!zijo,danbied hiervoor
sesaan.
Werkgroep,
ledenen medewerkers
hebben
zichmet
ingezet
volleovertuiging
om hettot eenfeestte makenvoorheelErunssum
enomstreken
endit is miins
zekergelukt.
inziens
Ik wilgeennamengaannoemen
omdatik bangben
iederêen
ens€n
te
kort
te
doen,
maar
ik
bedank
-zonder
voordegeweldige
inzetende
uiEondeÍÍng
jaar.
gedurende
fijnesêmenwerking
hetafgelopen
vooÍde boeg,wensik iedereen
Metde feestdagen
envoorhetjaar2002geluken
helefijnefeestdagen
gezondheid,
KarÍWedick
vootzitter

