Wilje heÍ verslogvonde jodrverslognu oi iezen
vroogdoneenexemplooroonHein Polmon.
No de
bestuursvergodering
von 13dpril is hei verslog
beschikboor.

Oproep
Z:iine? ledendie een stukje willen
schrijvenvoor de nieuwsbrieÍ?Neem
contact op net Dirk Elios.
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- oDril2005
Nieuwsbrief

A{enda
Zondog17 opril 2005
Álternotiefkienenin het Poolse
Huis.Adnvdng
14.00uurzoolopen13.30uur.Voorverdereinformaiiezie eldercin dezenieuwsbrief.

Woensdagin opril of nei 20O5
in HuizeLouise.
Oplrcdenkindergrcepen
Dotun
volgt.Omkleden
in de Burchlom13.30uur. Optreden14.15-14.30
uur.Detoilsvolgen.

z.aterdag 7 mei 2@5
PoolshuisSeniorengroep
ên koor (sonenmet /l^olwd)Onkleden18.45in de Burcht,optreden19.45
uur in heÍ PoolseHuÍs.

Zondog19 juni 20O5
Borbecue.(Detdilsvolgenloler)

Zondagtl september20O5
(Dafoilsvolgenloter)
Spellenmiddog.

Vrijdog 11 novenber20O5

Telefoonnunners Podlasie
Voorzitlerl
KorlWedick
Secreloris: DickdeLiefde
Penningmeesiefi^{oth
Bex
Oplrcdenst MdrijeErken

(045)522OO72
(O45)5214812
(045)52588 35
(046)442 8122
(06)2127 1246

Afmelden voor de repetities
Koor

Senioren
Kinderen

Dickde Liefde (045)52148 12
(06) 403 ?3 753
HeinPolmon (45)52318 45
oÍ
PofricidMendel (06) 1215 88 45

Opiradenkoorenseniorcngroep
l.g.v.Cecilisfeesl
vonheÍ 5t. Mortinuskoor
in lileren. Optreden
tussen21.30en23.00uur.(DeÍoilsvolgenloter)

Zaterdag 3 december20O5
(Deioilsvolgenloler)
Sinterkloosviering.

Woensdogt4 december2@5
Optredenkindergrcepen
en rnogelijkkoorvcn
Podlosie
voorZonnebloem
in Slïïord tijdensde
Kerstviering
tussen14.30en16.00uur.Deloils
volgenloier)
overomkleden

Zondog18 december2@5
KeBtvierihgih het PoolseHuis.(Detoilsvolgen)

Postbonknummer
Podlosie6293o41
t.n.v. penningmeesier
Podlqsie.

Postbus
64,ó440ÁBBrunssum

Maondog 19 december 2QQ5
Opiredenseniorengroep
en koor bij de Mondrioon
Zorggroepin Heerlenlijdens de Kersiinsiuif.
Deloilsvolgenlafer.

op zondog17 opril
Kienmiddag

Oud popierin juli en ougustus20O5

op deze zondogmiddagorgo íseeft de werkgrcep
A.lies eí A.tivi+ei+envonPodlosie
eengezellige
kieneh
voor
de
lol is en nieï
woorbij
het
niddog
echi on fe wihnen.

wie koner in de vokqntiemeehelpenbij hei ophoen Klihgbemlenvohoud pdpierin de Rozengoord
juli
en 13 ouguslus.Wegens
den op zoterdog9
weg.
vokonïiezijn er donvosle menser.

ledercen die meewil kienenwordt gevroogdom
éénof neer prí1sjes(leukingepdki)meele
brcngen.Hèl is niel de bedoelingdat je hrervoor
veelgeld uit goatgeven.Je hebï vosl wel iets in
de kost of in eenlo doÍ je niet gebruikïoí dot je
wel
niet leukvind1.Eenonder is hier misschien
blij nee. Pakdezedingenleukin en hre..gze mee.
Verdq moelie zelÍ zorgenvoor kiendopjes.

Je kuntje opgevenbij HeinPolmon(0455231845)of Willie Hornsen(046-4428122)

Hel ofroepenvcnde numnersgebeurl longzootn
zodot ook kinderenhet kunnenvolgen.
Lossekdorien€ 0,25i eenseri.€ 7,50.
Pldots: PoolsHuis,Schinvelderst.ooi19 Á,
Brunssum.
Ádnvong14.00uur (Zoolopen13.30u)
Íederce ís welkorí,dusbrenggerustookde
buurvrouw,je olnoen onderegezellígemensen
mee.h de pouzeis er grotis koffie en coke.
Meer vaagen?
Dirk Elids,

tel.O45-5274575

N€llydeLiêíde tel.045-5214a 12

Pepefities von Podldsie
Kon al4ubliefí op tjd, zodat weop tid kunnen
beginnenen er geehkoslbarcrepelitietijd
Kihdergroepopzalerdogin het PoolsHuis
Onkleden10.45uur - Pepelífie11.00- 12.30uur.
Seniorengrcep
op vrudag ih de gurchf van20.30
uur lol 23.00uun
Koor opdinsdagin de Burcht van20.30uur tof
Enalsje verhinderdbent,neld je of bU de
arfkfieke leidihgof eenvande oangewezeh
bestuuÉledeh(zie het sfukje nef telefoohnunners vanPodlasie)

laarvergadering 20 lrlAAPT 2005
gzOp dezedondogís de joorliil'se ledenveryodzring
houden,helodswasde opkotnstwoszeer bedroevend.
Het besïuurgootzich berodenhoehjer volgendjqor
iets oohïe doênvdlï. Suggesïieszijn welkoh.
:
ogenddpunïen
Hieronderde besproken
l
openrng.
2.
?OO4
VeÉlogledenvergode.ing
eh
3.
JoqrveBlogsecreïoris werkgroepen
4.
Fihorcieelverslog2004.
5.
Versldgkoscohtroleconhissie
ó.
Begroïing2005 Ílet de plonnen.
7.
Mededelingeninsiructeurs
gestuureverkiezihg:
8.
KorlWedick(voorzitier)herkozen.
Poirickde Ruiier ( PR)herkozen.
Ángelo^ otlego(olg€neheToken)herkozen.
Voorde besl!!Éfunciie apJredè^hÁdzi.h geen
kondidaotgelneld.Morije ErkenheefJ in de vep
goderingoo gegeveneigehlijkhqorfunctie fe
bii gebrekocneenkondidcol
wille neerleggen,
blijít zij dezeïqok voorlopignogvooreenjocr
vèrvuller..
Zii wil gftag ienondinwerkehvoor
dezeïijd. Mensendie inïzÍessehebbenin deze
funcïíe kunnennel hocr contqctophelnen.
huÍdigingjubilorissen
9.
Ledendie 10joor lid zijn vqnPodlasiakrijgene€n
verzilverdspeldievonde verznigi^g.Íedere Ree?
als we die rnoeÍenbijbeslellengoalhel weer
fost omdctde leveron.iersregelmofigíajliet
gaonoí sluiïen.Korl,onze voorziller is er deze
ke.erzchler ín gelloogdom het orígihejespeldje
vonPodloaie
wezr geíaÁktie krilgen-Hei oontal
fabríekendol deze.peldj€s|naoktis beperkl en
doorgaedzoekenís de Í iní1ddie nu de gpeldjes
levefi heeÍt de originelestenpel boveÀwqier
gehoald.
Colnp||hentvoordz voorzitte.r.
en 9luiting
10. Rondvroag
Er is eenwerkgroep"30 jarig besidon200ó"opgerichï,
hiervoorhebbenzich ledenen |'íel ledenvooropgegeven.Diï voorhel orgonisercn,{oeenÍeesldag(zoals
gehoudeh
doorSorno)of eenweekendweg.Eene a die
der Gfhankelijkvqnheï resulfootvande ehguê1e
gzhoudenzalwarden.
Volgende bestuursvergodering op 13 opril oln
19.30bij Dirk Eljos.

