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Agenda
Zondag23 november2003
Gezellige
Speenmddagin hetPoolse
Huis.Dewerkreet als laatsregezagroepA,lie" en Activiteite_
TerliJleêctivrrer
voor2003eenspee_rniddèg
op
gezetvoorale ledenvan Podlasie
het programma
en
hunaanhang.
Opb adzijde
2 vindtje alleinformatie.

Zaterdag6 december2003
komtSinterklaas
naarhetPoolse
Huis,Hij komt
voordekLeintjes
van11.00
tot 12.30uurenvan
14.00-16.00
uurvoorde9rotekinderen
methun
surpriseÍriddag.
Verdere
informatle
volgtvlade leÈ
dlngvandekindergroepen.

zondag7 december2003
Danswedstrud
is Begië.Onzekifderenwilengraag
aaneen wedstrijdmeedoen
om te latenziendat zê
goedkunnendansen.
op zondag
7 dêcember
is zo'n
r België.[4ee rfornatie rs aargedanswedstrijd
v'aagde'l de k _de'engaanaaad e wedstrlddeelnemen.WUwensenze vee succeslWllt u meeom
hen aante moedigen?
VraagPatriciaom informatie.

Kerstconcerten
vrijdag 12 december 2003
verzorgt
tweekerstconcerten.
FletkoorvanPodlasie
in Restêurant
Fet eersteis opvrijdagavond
Oud
in Swiervoordebuurtvereniging
Swier.
Bfomrnelen

zaterdag13 december2003
in
Hettweedeconcert
is opzaterdag
13decembêr
hetCasino
in Treebeek.
Wezingendaarookeen
uit Landgraaf
nummer
samenmetdeJeugdfanfare
Organisatier
zangkoor
Zanglust.
o, .v.RenéRovers.
Verdere
informatie
overomkleden
envertrekvolqt.

zondag1 augustus2004
Eris eenaanvraag
vooreenoptreden
opzondag1
Ambachten
tijdens
de.laarmarkt
voor
Oude
augustus
'n
ErighàJsea.
Ondàrdevakanties
laatbeg'1nen
en

