Nieuwsbrief – september 2004

Woensdag 17 november

Optreden kindergroep in Huize Louise te Brunssum.
Aanvang 14.30 uur , omkleden om 13.30 uur in
De Burcht.

Zaterdag 4 december

Jaarlijkse Sinterklaasviering van de kindergroepen in
het Poolse Huis van 11.00 uur tot 15.00 uur

Zondag 12 december

Gezellige Kerstviering in het Poolse Huis.
Voor meer informatie zie elders in nieuwsbrief.
Kerstconcert koor nog geen datum bekend.
Het is de bedoeling dat het koor nog een optreden
met Poolse kerstliedjes geeft. Alleen de datum is nog
niet rond. Meer bericht volgt.

Woensdag 26 januari

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Optredens:

Karl Wedick
Dick de Liefde
Math Bex
Marije Erken

Afmelden voor de repetities:
koor
Dick de Liefde
senioren
kinderen

Hein Polman
of
Patricia Mendel

(045) 522 00 72
(045) 521 48 12
(045) 525 88 35
(046) 442 81 22
(06) 21 27 12 46
(045) 521 48 12
(06) 403 23 753
(045) 523 18 45
(06) 44 04 07 68
(06) 12 15 88 45

Postbanknummer Podlasie 62 93 041 t.n.v.
penningmeester Podlasie,
Postbus 64,
6440 AB Brunssum

Optreden voor de Internationale vrouwenclub in
Cadier en Keer. Wij hebben gehoord dat het helemaal uitverkocht is dus dat belooft veel publiek. Optredenvoor de senioren dansgroep en het koor. Aanvang 20.00 uur. Plaats en vertrek worden in januari
bekend gemaakt. Duur van het optreden 2 x 20 tot
25 minuten.

Kerstviering op zondag 12 december.

Hier nogmaals de repetitie tijden:

Houd u eraan !!!!!
Kom aub op tijd, zodat men op tijd kan beginnen en
geen repetitietijd verloren gaat zodat men beter aan
het reportair kan werken.
Hieronder nogmaals de tijden:
Kindergroep.
Zaterdag’s in het Pools Huis.
Omkleden om 10.45 uur
Start om 11.uur , eind 12.30 uur.
Seniorengroep.
Vrijdag avond in de Burcht.
Van 20.30 uur tot 22.00 uur.
Koor.
Dinsdagavond in de Burcht.
Van 20.30 uur tot 22.00 uur
En als je verhinderd bent, meld je dan af bij de
artistieke leiding, Patricia Mendel of de
contactpersoon van het koor Dick de Liefde.

… Jaar Lid /
……………………
niet lid €………
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…………………… … Jaar Lid / niet
lid €……...

Of vul het op de volgende pagina afgebeelde inschrijfformulier in, en lever dit zo spoedig mogelijk in bij
een van de bovenstaande personen.

Naam: …………………… …Jaar Lid / niet

Op deze zondagmiddag organiseert de werkgroep
Acties en Activiteiten van Podlasie een zeer gezellige
Kerstviering.
Plaats: Poolse Huis, Schinvelderstraat 19 A,
Brunssum.
Aanvang 15.00 uur
Kosten : tot 6 jaar € 1,vanaf 7 jaar € 3,- ( leden)
niet leden € 6,Iedereen is welkom, dus breng gerust ook de buurvrouw, je oma en andere gezellige mensen mee.
Meer vragen?
Bel dan: Dirk Elias,
tel: 045-5274575
Irene Pierik,
tel: 045-5268822
Nelly de Liefde tel: 045-5214812

Inschrijfformulier Kerstviering

