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Nieuwsbrief - september 2OO4

Agenda
woensdag26 januari 2005
en Keer
senioren
en koorin Cadier
Optreden
Internationale
Vrou20.00uurt,b,v,een
Aanvang
van
in hetkadervandeuitbreiding de Euwengroep
metonderanderePolen.
OmroDese
Gemeenscha0
en Keer.Routebekledenorn19.00uurin Cad;er
volgt.
schrijving

zaterdag5 februari20o5

HuismetSyrenka
en
in hetPoolse
Kindercarnaval
Aanvang
15,00uur
anderebezoekers.

9 f ebruari-20o5-Èa-terda{Fl

vande
Vriendjes
envriendinnegesdag
]n hetPoolse
Huisvan11.00uurtot
kindergroepen
zijnwelkom.
15.00uur.AIlekinderen

zaterdag19 maaÉ 2005
voorde
Patricia
metde kindergroepen
Workshop
gehandicapten
in de Burchtvan14.00tot 16.00uur.

zondag20 maaÉ 2005
Sch'rt'odlàsiei1 het PoolseHLris,
laarvergaderi_g
aanvang10.30.Voor
velderstraat
19a,Brun55um,
meerinformatiezieeldersin dezenieuwsbrief,

maandag19 dêcember2005
via PeterFrederix.
AanvraagoptredenKerstinstuif
Vragen
zijn
aan
herngestelden ik
Deiailsonbekend.
wachtop anilvoord.

Jaarvergadering,
Op20 maartwordtdejaarlijkse
ledenvergadering
geholden,
aanvang
10.30
uurin hetPoose
Huis
Schinvelderstraat.
Noteerdezedatumin jê agenda.
Voigens
rooster
zijnopdezevergadering
aftredendl
KarlWedick,
voorzitter
Patrick
de Ruiter.
bestuurslid
Public
Relations
Angela
N4atlega,
bestlurslid
algemene
taken
Ofzij herkiesbaar
zijnin dezefunctieis op het
moment
vanverschijnen
vandezenieuwsbrief
nog
nietduideiijk.
h dejaarstukken
dieuitedijk14dagen
voordeledenvergadering
in iedersbezitzijnzaldit te
lezenzijn.
Welontstaat
devacatLrre
voorbestuurslid
optredens
omdatlt4arije
Erkenvorigjaaris herkozen
voorl jaar
enzichnietherkiesbaar
stelt.Gevraagd
wordt
kandídaten
dievoordezefundie'n aanmerking
wíllen
komen.l4isschien
iser eenvande bestuurceden
die
dezetaakwilovernemen.

Kroniek
Hetbijhoudenvênde Kronek vèn Podasie,de geschiedenis
vanonzevereníglng,
doordejaren heen
wordtna dejaarvergadering
2005doorJohanElzinga overgenomen
van Asial\4endel,
die dit vejejaren
gedaan..
heeft
gij deze willen we Asia Mendel bedanken voor
de manier waarop zij de Kroniek heeft bijgehouden en veEorgd.
Dus.wie foto'sen andereínformatieheeftvoorde
kroniekkandezebezorgen
bij JohanElzinga,
Tollisstraat20, Brunssum.
Tel. 043-5257302.
Ivleebrengen
naarde repetitieen aan eenvan de
gevenkannatuurlijkook.
bestuursleden
Ennatuurlijkkan het ook per email:
johanelzinga_10@hotmail.com

Tevens
kunnendediverse
werkgroepen
zoalsPRen
gebruiken.
Acties& Adiviteiten
nogmensen
Renje beschikbaarals bestuutslid of wil je in
een van de wergroepaktieí meedoen/geefje
dan z,s,m, op bij de voorzitter of de secretaris.
WiIje bestuurslid worden dan moet je voordracht gesteund worden door tenminste 5
handtekeningenvanstemgercchtigdeleden.
Denk er over na, een vereniging bestaat alleen
door het samen te doen!

Ter herínnering - de repetitie$/den Lan de
diyersegroepen
Komèubop tid, zodatweop tid kunnenbeginnenen
geenkostbarerepetitietijdve orengaat
Kindergroepen:
Opzatetuagin het PoolsHuis.
Onkledenom 10,45uur
Staftrepetitieon 11,00uur, einde12,30uur,
Seniorengroep:
Vrldagavond
in de Burcht van20,30uur tot 22.00

Dinsdagavond
in de Burchtvan20.30uur tot 22,00
Enalsje vehindedbent,neld je danaf bij de
àrtistlekeleidingaf eenvanaangewezen
bestuurs"

Telefo
onnummersPodla
sIe
Voozitter:
KarlWedick
Secretarisi Dickde Liefde
Penningmeester:
Ivlath
Bex
Optredensr f4arijeErken

(045)52200 72
(045)52148 12
(045)52588 35
(046)44281 22
(06)2127 1246

Afmeldenvoor de repetitiesi
koor
DickdeLiefde (045)5214812
(06) 40323 7s3
senioren
HeinPolman (045)5231845
(06)44040768
of
kinderen
Patricia
l4endel (06)1215BB45
Postbanknummer
Podlasie
6293041t.n.v.
hên^in^maêctêr

D^.ilAcia

Postbus
64,
6440ABBrunssum

