Nieuwsbrief – december 2005

Prettige
Kerstdagen
en de beste
wensen voor een
gezond en
gelukkig 2006.

Woensdag 14 december 2005
Optreden kindergroep en koor in Sittard
ter gelegenheid van de Kerstmiddag van
de Zonnebloem in Gemeenschapshuis
Broek Sittard. Aanvang optreden 14.15
uur tot 16.00 uur.

Zondag 18 december 2005
Kerstviering van Podlasie in het Poolse
Huis. Meer informatie op bladzijde 2 van
deze nieuwsbrief. Aanvang 15.00 uur

Maandag 19 december 2005
Optreden van seniorengroep en koor tijdens de Kerstinstuif van de Mondriaan
Zorggroep in Heerlen.
Er is een heel cultureel programma met
allerlei activiteiten er omheen.
Aanvang optreden: 19.00 uur. Eind rond
21.30 uur.

Woensdag 21 december 2005
Optreden van seniorengroep en koor voor
de vrouwenbond in Itteren. Dit is ons
tweede optreden in Itteren. Dit optreden
begint om 20.00 uur en duurt ongeveer
een uur.

Weekend 30 jaar bestaan.
Het is de bedoeling om het 30 jaar bestaan van
Podlasie in oktober 2006 een weekend te organiseren. Informatie hierover volgt binnenkort. Er
wordt een inschrijvingsformulier uitgedeeld. Dit
graag voor 21 januari inleveren.
Voor diegene die nu al weten dat ze mee willen
gaan komt er een mogelijkheid om hier voor te
sparen. Neem dan contact op met onze penningmeester, Math Bex.
Om een en ander te financieren wil het comité op
een rommelmarkt gaan staan, dus wie er nog
bruikbare spullen heeft die men
kwijt wil laat het ons weten.
Dirk Elias

Kerstviering op
zondag 18 december
Op deze zondagmiddag organiseert de
werkgroep Acties en Activiteiten van
Podlasie een gezellige Kerstviering in het
Poolse Huis, Schinvelderstraat 19A,
Brunssum. Aanvang 15.00 uur
Kosten: tot 6 jaar € 1,vanaf 7 jaar € 3,- ( leden)
niet leden € 6,Iedereen is welkom, dus breng ook de
buurvrouw, je oma en andere gezellige
mensen mee.
Meer vragen?
Bel dan: Dirk Elias,

tel: 045 - 527 45 75

Repetitietijden Podlasie:
Kom alsjeblieft op tijd, zodat
geen kostbare tijd verloren gaat.
Kindergroep: zaterdag Pools Huis
Omkleden 10.45 uur
Repetitie 11.00 - 12.30 uur.
Seniorengroep:
Vrijdag de Burcht van 20.30 tot 23.00 uur.
Koor:
Dinsdag de Burcht van 20.30 tot 22.00 uur.

Gelezen in Kartki
Kwartaalblad van de Stichting Nederland—Polen.
Het Danstheater Badma
Seseg uit
Buryatie verzorgt op 5 februari 2006 een
optreden in Parkstad Limburg theater te
Kerkrade

Uit het bestuur
Volgende bestuursvergadering 19 januari
2006 bij Dirk Elias. Aan de orde is dan de
voorbereiding van de ledenvergadering
van maart 2006.

Oproep
Wie stelt zich beschikbaar als bestuurslid kostuums ? ? ?
Wie wil er actief meewerken in een van de
werkgroepen met name in de kostuumcommissie?
Wie interesse heeft kan zich bij een van
de bestuursleden of secretaris opgeven.
Zijn er leden die een stukje willen schrijven voor de nieuwsbrief?
Neem dan contact op met Dirk Elias.

Telefoonnummers Podlasie
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Optredens:

Karl Wedick
Dick de Liefde
Math Bex
Marije Erken

(045) 522 00 72
(045) 521 48 12
(045) 525 88 35
(046) 442 81 22

Afmelden voor de repetities
Koor
Senioren
Kinderen

Dick de Liefde
Hein Polman
of
Patricia Mendel

(045) 521 48 12
(045) 523 18 45
(06) 12 15 88 45

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

