Foto's gezocht voor de kroniek
Omonzekroniek
compleet
te makenzijnweopzoek
naarfoto'svandevolgende
optredens
en activiteiten:
13 oktober2002:optreden
kindergroepen
tijdens
de muziekdag
vande Femuza
in d'r BrikkeOave.
30 november2002:foto'svandeSinterklaasvieringin hetPoolse
Huis.
Graaginleveren
b0Asíalvlendel
of geefzeaaneen
vande bestuursleden
dangevenwezedoor.
Ookalsu in detoekomst
leukefoto'shebtvaneen
optreden
of eenactiviteit
danhouden
wij onsgraag
aanoevoten.
AsiaMendeÍ
tel.5273375zorgtvoordekroniek.

Te
lefoonnummersPodlas
íe
Vootzitter:
KarlWedick
Secretaris: DickdeLiefde
PenningmeesteÍ
l"lathBex
Optredens: MarueErken

(045)5220072
(045)52148 12
(045)5258835
(046)442BI 22

Afmelden
voorderepetities:
koor
l4arijeErken
senioren
kinderen

(046)442BI22
(06)21 27 1246
HeinPolman (045)5231845
(06)44 0407 68
Patricia
l4endel (06)12158845

PeslèaGki?ilar1'!êrPe"iirÊie 62 93 041-t.n.'J

pen.ingmeester
Podlasie
Willibrordusstraat
13,
64,+4
VH Brunssum
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Nieuwsbríef - meí 2OO3

Agenda
zondag29juni 2003
Barbecue
vanPodlasie
op hetterÍeinvandescouting
(opde Kissel).
in HeeÍlen
St.Wllibrordus
Zievoor
pagina2 vandezenieuwsbrieD.
informatie

Seizoensafsluiting
12 juli 2003
Deseizoensafsluiting
voordevakantie
voorde kindergroepen
is opzaterdag
12jull a.s.Iqeerinformavolgttijdensde repetjtie,
tie hierover

---Z=@g!re*"re
kantie Pcd lesie
De laatstê rcpetitÍe voor de zometrakantiei
koor
dinsdag
Bjuli
dansgroep
vrijdagll juli
kindergroepenzaterdag
12juli
De eerste repetitie na de vakantie:
koor
dinsdag
2 september
vrijdag5 september
dansgroep
kindergroepenzaterdag6september

aondag21 september2003
Kienmiddag
in het PoolseHuis,Hetis de
GezellÍge
bedoelingdat het eenspeelsekienmiddag
wordt
waarbijnietde prijzenbelangrik zijn maarde gezelligheid,l4eerinformatiestaatop pagina3.

zondag23 november2003
Spellenmiddag
vanPodlasie
vooriedereen
in het
Poolse
Huis.Houdezedatumvastvruinje agenda.
volgtnadevakantie.
l.4eer
informatie

Kerstconcerten
vrijdag 12 december2OO3

zaterdag13 december2003

is gevraagd
HetkoorvanPodlasie
voortweekerstconceÍten
in ditweekend.
Heteersteis opvrijdagin Swiervoor
avondin Restaurant
OudBrommeÍen
de buurtvereniging
Swierenopzaterdag
13decemberin hetCasino
in Treebeek.
Organisatie:
zangkoor
zanglust.
Verdere
informatie
volgt.

Berbecue 29 juni 2OO3

Contributiein 2003

Decomrnissje
Actiesen Actjvitejten
organiseert
ook
Citjaarlveereenbarbecue.
Dezeis gepandoo ,,ondag
29juli 2003.Beginvan
de barbecue
is omstreeks14.00u!r.

Eventer hêrinnering.
Tijdensde ledenvergadering
is
de contributievoor ledenvan 18 jaar en ouderverhoogd.Niet iedereenheeft er tot nu toe rekening
mee gehouden,
dus in mei zijn er mensendie te
weinigbetaad hebben.Eenvriendeiijkvezoek van
de penningmeester
en de contributieinner
om dit in
juni aante passenen het verschilbij te belalen.

We rlogel \.!eergebrLr
k Ínàkenvàr hel lere r vdn
de Scouting St. Willibrordus, Crutserveldweg,
Heerlen.(op de Kissel)

nÁ .^nfrih

In verbandmet eenaantalspelendat georganiseerd
wordtop het grotespeeveldvragenwij de ouders
ge-nèk(e:lke
(evert.reel
or de ki'lde-en
oLde)(le
ren aante doenwaarinzij viesínogenworden.l4isschienis een resêrvet-shirtnietoverbodig,

fiê ic ^"

àlc v^ ^t.

Kinderen
Vm 13jaar
Kinderen
van 14tltí 17 Jaat € 4,Senioren
van18jaaren ouder €5,Vanafhet derdekindis de contributie
vrij.
Alvastbedanktvooriedersmedewerking.
[4athBex,penningmeester
HeinPolman,coftributieinner

Alternatiefkienenop zondag
21 septemberin het PoolsHuis.
Er wordtin de werkgroepacties/activiteiten
a enkele
jaren gepraatover eên gezelligekienmiddag.Nu
komt het er dan echtvan. Op zondag21 septernber
w:llenwe i- hel Poolse
Huiseenkienrniddag
orgdriseÍe1rrT.drriel oÍr oe prijl(.i,, rdàrunl degczLrigheid.
Wevrageneenejgenbijdrage
.
€ 1,50(t/m 6 jaar);
.
€ 4,00voor leden(vanaf7 jaar)
.
€ 6,50voor niet-lêden
Laatdit aanWillieHarmsen
wetendoorhet bedrag
aan hemte gevensamenmet het onderstaande
inschrijftormu
ler. Doe dit vààr 15 iuni a.s,

.ál"L Li. mêá u,^r.lên

De lossekaartenkosten€ 0,25 en een serie kost

Invulstrook: (inleveren
bij WilieHarmsen)
Ja,wUkomenop zondag29juninaarde Barbecue.
Naam: ...................,.

x € 4,00

jongerdan7 jaar
Kinderen
Nietleden

óF hêê

meebrengen.
Graagzêlfde kiendopjes

IrenePierik
CommÍssie
Actiesen Activiteiten

Aantaledenouderdan 6 jaar

Het Poose Huisis vanaf 13.30uuTopef en om
14.00uurbêginthetkienen.
Iedereendie meewil kienenwordt gevraagdom een
of meer prijsjesmee te brêngen(liefst ínooi ingêpakt). Het is niet de bedoelingdat je hiervoorveei
geldgaatuitgeven.Iedereenheeftnogwel ietsin de
kaststaanof liggendat hij of zij niet meergebruikt.
Alshetmaargoeden heelis dankaniemandanders

x € 6,50

Om dezeactiviteitdoorte kunnenlatengaanhebben
we ongeveer30 deenemersnodig.Jongen oud zijn
welkom,ook niet-leden(opa's,oma's,tantes etc.
iêdereenis welkom).
Geef even aan iemand van dê acties/
acuviteitengroep
door as je interessehebt. Nê de
vakantievolgt een nieuwsbrief
met een aanmeldstrookje.
(Irene Pierik,Nelly
De werkgroepacties/activiteiten
oe -ie'de,Pererl,4agerna_s,
WillieHa'rase_,
Re_é
Mendel,Rebeccalvle!lenberg,
Betty Essersen Anke
Jaskêr)

