Globale berekening Weekend Weerterbergen 4 /m 6
oktober 2002
huisje
Prijs 6 pers. Huisje

€

Korting 55+/<12 jr.

€

groep

265,00
53,00-

Voorkeurskosten

€

22,00

Administratiekosten

€

22,50

Annuleringsverzekering per huisje

€

18,00

€

62,50

Belasting

€

Totaal

16,50

€ 228,50
Huisjes

personen

Nieuwsbrief 2002, 3 – mei 2002

per persoon

1

5

€

58,20

2

10

€

51,95

3

15

€

49,87

4

20

€

48,83

5

25

€

48,20

6

30

€

47,78

7
8

35
40

€
€

47,49
47,26

Zaterdag 4 mei 2002

Optreden van alle groepen in het Poolse Huis ter gelegenheid van de 3e mei viering. Omkleden om
17.45 uur in de Burcht. Optreden om 19.15 uur.

Zondag 5 mei 2002

Onze oudpapier-boys gaan uit eten. Dit etentje vindt
plaats in het Hochwild Freigehege in Tuddern op
zondag 5 mei aanvang 17.00 uur.

Zondag 23 juni 2002
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Postbanknummer Podlasie 62 93 041 t.n.v. penningmeester Podlasie Willibrordusstraat 13, Brunssum

De jaarlijkse barbecue van Podlasie op het terrein
van de Scouting in Heerlen, zie verder in deze
nieuwsbrief. Vergeet je niet hiervoor in te schrijven!!

Weekend 4 t/m 6 oktober 2002

De werkgroep Acties/activiteiten organiseert weer
een weekend voor leden en aanhang van Podlasie.
Lees verder in deze nieuwsbrief de informatie en
meld je aan als je interesse hebt. Dan kan de werkgroep verder met organiseren!!

Servische Folkloregroep op bezoek in Limburg

Tussen 7 en 13 mei brengt een Servische groep een
bezoek aan Nederland. Zij zullen verblijven in en om
Sittard. De Tirvelaesj zorgen mede voor een programma. Zij zoeken nog steeds gastgezinnen voor
meisjes van 17 tot 21 jaar en begeleiding die ouder
is. Er komt een groep van ongeveer 48 mensen.
Zij treden op in Geleen tijdens het Eurocult Festival
van 8, 9 en 10 mei 2002.
Meer informatie bij Anneke Smeets, 045 - 522 48 69
of 06-539 678 80.

Koor zoekt een nieuwe dirigent

Al eerder hebben jullie gehoord dat het koor een
nieuwe dirigent zoekt. Wij hebben enkele reacties
gehad op onze advertentie.
Als er leden of ouders zijn die nog suggesties hebben
neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Barbecue 23 juni 2002

De commissie Acties en Activiteiten gaan ook dit jaar
weer een barbecue organiseren.
De planning is dat deze plaatsvindt op 23 juni 2002. Begin
zal omstreeks 14.00 uur zijn.
We mogen weer gebruik maken van het terrein van de
Scouting St. Willibrordus, Crutserveldweg, Heerlen.
Wanneer de zaken definitief geregeld zijn, zullen we dit
laten weten. Jullie kunnen inmiddels aan ons laten weten
of je mee wilt doen.
We vragen een eigen bijdrage
€ 1,- (tot 6 jaar);
€ 3,50 voor leden (vanaf 6 jaar)
€ 5,- voor niet-leden
We hopen dat er dit jaar wat minder water van boven
komt. Mogen we als vanouds op een spetterende opkomst
rekenen.

Weekend 4 t/m 6 oktober
De commissie Acties en Activiteiten heeft op de ledenvergadering aangekondigd dat zij een weekend willen organiseren in een bungalowpark.
Wij hebben informatie verzameld en inmiddels contact
gehad met Weerterbergen om alle mogelijkheden eens op
een rijtje te zetten.
Dat rijtje willen we je nu al mededelen zodat er een beeld
kan ontstaan van de mogelijkheden voor de deelnemers.
De geprikte datum is 4 t/m oktober 2002. Dit hebben we
nu al bepaald omdat dit met de prijs de beste mogelijkheden biedt.
Weerterbergen is om 2 redenen gekozen:
De reisafstand is vrij kort en er is een verwarmd binnenbad aanwezig. Daarnaast zijn er nog diverse al dan niet
georganiseerde activiteiten van het park mogelijk
(Karaoke, Disco, Kinderboerderij, Huifkarrentocht, Paardrijden….)
Omdat er op dit moment nog een oriëntering plaatsvindt,
kan nog niet het gehele programma doorgegeven worden.
Er zijn nog diverse vragen die gesteld en beantwoord
moeten worden.
We zijn het nu al eens zijn over een gezamenlijke maaltijd
(Gourmetten of Barbecuen).
Wat gaat het kosten?
Dat weten wij nog niet precies, maar een globale berekening volgt:
Kosten per huisje hangt in grote mate af van het aantal
deelnemers en de leeftijd. We schatten de kosten van deelname tussen de € 50,- en € 60,= per persoon, ongeacht
leeftijd. Zie voor een berekening de achterzijde van deze
folder.

Laat dit aan Willie Harmsen weten door het bedrag aan
hem te geven samen met het onderstaande inschrijfformulier. Doe dit voor 10 juni a.s.
Irene Pierik
Commissie Acties en Activiteiten

De invulling van een programma moet helemaal gebeuren,
maar we zullen tijdig informatie hierover geven.Suggesties die bijdragen aan een nog leukere vakantie
zijn natuurlijk welkom.
Laat ons weten of je interesse hebt. Definitief kun je je
opgeven als de informatie helder is.
Irene Pierik, Commissie Acties en Activiteiten

Invulstrook: (inleveren bij Willie Harmsen)
Ja, wij komen op zondag 23 juni naar de Barbecue.

Invulstrook: (inleveren bij Willie Harmsen)

Naam: ............................................................

Ja, wij willen mee naar Weerterbergen van 4 t/m 6
oktober 2002.

Adres: .............................................................
Aantal leden ouder dan 6 jaar

. . . . . x € 3,50

Kinderen jonger dan 6 jaar

. . . . . x € 1,00

Niet leden

. . . . . X € 5,00

Naam: ............................................................
Adres: ............................................................
Aantal personen: ............................................
Leeftijden: .....................................................

