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Nieuwsbief

taflo
Podt,
Nleuwsbief - se?tember 2 OO3

Agenda
Repetitiesseniorengroep
Dooreenbiljartconcours
in hetweekend
van12t/m
._-4 septenber
en 19t/m 2l september
oefentdesenÍordansgÍoep
op 12€n 19september
in deAulavan
hetArcusCollege
in Brunssum.
Derepetitie
vanvrii
dag17oktober(ïentoonstelling
Parkietenclub)
komi
te veryallen
enop 24oktoberiser eengenerale
repetitiein de Burcht.

Zondag 21 september 2OO3
Gezellige
Kienmiddag
in hetPoolse
Huis.l.4eeÍ
infor
matieop bladztde
2 vand€zenieuwsbrief.

Zaterdag4 oldober 2003
Optreden
in hetPoolse
Huisvoorde seniorengroep
en hetkoor.I\4eer
informatie
volgtvia l\4arije.
Omkleden
vanaf19.15uurin deBuÍcht-

Vrijdag 31 oktobêr 2OO3
Optreden
in de Burchtvoordejubilarissen
vanhet
dooÍ
het
koor
en
de
senioÍengroep.
Omkleden
\--.NV
om 19.00u$ in de bestuurskamer.
Aanvang
avond:
20.00uur.Optreden
Podlasie
20.10uur,daarnahuF
digingjubilarissen,
dan2eoptreden
Podlasie.

Zondag 23 novembeÍ 2003
Spellenmiddag
vanPodlasie
vooriedereen
in het
poolseHuis.Houdezedatumvastvfij inje agenda.
I4eerinformatje
volgtin devolgende
nieuwsbrieí

Kerstconcerten
vrudag 12 en
zaterdag 13 december 2OO3
HetkoorvanPodlasie
veftorgttweekerstconcerten.
Heteersteisop vrtdagavond
in Restaurant
Oud
Brommelen
in Swiervoorde buurtvereniging
Swier,
Hettr,eedeisop áterdag1Jdecember
In l-etCasino in Treebeek.
Wezingendaarookeennummer
samenmetdeJeugdfanfare
uit Landgrêêfo.l.v.
RenéRovers.
Organisatie:
zangkoor
Zanglust.
Verdere
informatie
oveíomkleden
envertrekvolqt,

Kienmiddagop 21 september
op dezezondagmiddag
organiseeíde werkgroep
Actiesen acdviteiteneen gezelligemiddagwaarbij
het kienenvoorde lol is en niet echt om te winnen.
iedeíeendie meewil kienenwordt gevraagdom #n
of meerprjjsjes(leuk ingepakt)meete brengen.Het
is niei de bedoelingdatje hier veelgeldvoor uit
gaatgeven.le hebtvast nog wel jets in de kastof in
een la datje niet gebruiktof dêtje niet ieukvindt.
Eenanderis hier misschienheelbhj mee.Pakdeze
drngeneuk In en brengle meer,
Verdermoetje zelfzorgenvoor kiendopjes.
Lossekaaten kosten€ 0,25 en een seriekost
€ 1,50. Aanvang:14.00uur. Zaalopen om 13.30
Iedereenis welkom,dus brenggerustook de buurje o-a en ànderege/elligemensenmee,
vrou!,v,
vragen?Bei IrenePierik:04F526 88 22.
I,4eer

Repetities
Het..
Allegroepen
vanPodlasie
zunweerbegonnen.
metvollegroepen,
alleenmaarleukomte repeteren
Dus
danhebje genoegmensen
om meete dansên.
laatjeweerzienopde repetitíe:
dinsdag
van19.45tot 22.00uur
Seniorengróep vrijdagvan20.30tot 22.30uur
vàn11.00iot 13.00uur
Kindergroep zaterdag
gezichten
zijnaltijdwelkoÍn,
duskijkeens
Nieuwe
rondenvraagrnensen
om te komenkiken,

Dansleidingseniorengroep
de long-Krinninger
LeÍugis
Wisrer jJlliedar l\4on.cd
alsdansleiding
bij de seniorengroep?
ZUkomt tot de
zome-vakantie
esgeven,ook gààl /ij ààn de slag
met enkeleparenom een solo aan te leren.Welkom
teruqen veelsuccesbt je werk.

Contributie en CD-verkoop
Denkenjullie nog aan de contributie?Senioren€ 5,
kinderen€ 3 en van 14 t/m 17 jaàr € 4. Verderhe"'benwe noosteedscD's te kooDvoor€ 5.

Te
/efoonnummercPodlasíe
KarlWedick
Voorzrtter:
Secrelarjs:
Dickde Liefde
l.4athBex
Penningmeester:
optredens:
ÍvlarijeÊrken

(045) 522 0A12
(045) 521 48 12
(045) 525 88 35
(o46) 442 8122

Afmeldenvoor de repetities:

koor
sen;oren
kindercn

(046)44281 22
(06)21 27 1246
HeinPolman (045)5231845
(06)44 04 07 68
l\4endel(06)12 1583 45
Patricia
I\4arije
Erken

Postbanknummer
Podlasie62 93 041t.n.v.
penningmegster
13,
Podlasie
Willibrordusstraat
944 VHBrunssum

