Nieuwsbrief – februari 2006

Zaterdag 18 maart 2006
Workshop voor de gehandicapten
in de Burcht, voor wie interesse heeft die
kan komen meehelpen.

Zondag 26 maart 2006
Leden vergadering in de Burcht om 10.30 uur.

Zaterdag 13 mei 2006
Optreden kindergroep, koor en seniorengroep,
onder voorbehoud, in Leidsendam.
Info volgt in volgende nieuwsbrief.

Zondag 28 mei 2006
Optreden in Grijzengrubben op kunst & cultuurfestival , kindergroep, koor en seniorengroep.
Van 14.45 uur—15.30 uur
13.30 uur omkleden in de Burcht

Woensdag 31 mei 2006
Optreden kindergroep in glanerbrook Geleen
voor Limburgse Dag Gehandicapten.
Van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Weekend 6-7-8 oktober 2006
Jubileum 30 jaar bestaan Podlasie ,weekend
weg naar recreatiepark Hengelhoef in België.
Voor meer info zie elders in Nieuwsbrief.

Weekend 30 jarig bestaan.

Jaar vergadering 26 maart 2006

Het weekendje ―weg‖ is van 6 t/m 8 oktober 2006
en het is de bedoeling dat we naar recreatie park
de Hengelhoef in België gaan.

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden

We gaan daar een knots gezellige weekend organiseren en natuurlijk van maken.
Dus wie zich nog niet heeft opgegeven doe dit dan
zo snel mogelijk .
Meer info over het weekend en een route beschrijving ed volgt in een brief die iedereen
die meegaat krijgt of als uw meer wilt weten omtrent het weekend kom dan naar de jaarvergadering die gehouden wordt op zondag 26 maart om
10.30 uur in de Burcht.

Op zondag 26 maart om 10.30 uur in de Burcht.
We hopen dat u hier allen aanwezig zult zijn.

Wie stelt zich beschikbaar als bestuurslid kostuum commissie !!!!!
en wie wil er actief meewerken in een van de
werkgroepen met name in de werkgroep van de
kostuum commissie.
Wie interesse heeft kan zich bij een van de bestuursleden of de secretaris opgeven.

Van uit het bestuur

Om eea te financieren gaat de commissie een aantal acties organiseren nl:

Volgende bestuursvergadering
op 16 maart bij Dirk Elias

de eerst komende maanden gaan we maandelijks
op een rommelmarkt staan. Wie interesse heeft
om een handje te helpen en wie nog bruikbare
spullen heeft die men kwijt wil laat het ons weten.

Zijn er leden die een stukje willen schrijven voor de
nieuwsbrief?
Neem dan contact op met Dirk Elias.

Verder is het de bedoeling om voor moederdag
lekkere koekjes te gaan verkopen in het winkelcentrum de Parel in Brunssum.
Namens de commissie 30 jarig bestaan
Dirk Elias

Telefoonnummers Podlasie
Voorzitter: Karl Wedick
Secretaris: Dick de Liefde
Penningmeester:Math Bex
Optredens: Marije Erken

Hier nogmaals de repetitie tijden:
Kom aub op tijd, zodat we op tijd kunnen beginnen en geen
kostbare repetiitietijd verloren gaat .
Kindergroep.
OP zaterdag in het Pools Huis.
Omkleden om 10.45 uur

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

Afmelden voor de repetities
Koor

Dick de Liefde

Senioren

Hein Polman
of
Patricia Mendel

Kinderen

(045) 521 48 12
(06) 338 371 41
(45) 523 18 45
(06) 12 15 88 45

Start repetitie om 11.uur , eind 12.30 uur.
Seniorengroep.

Postbanknummer Podlasie 62 93 041

Vrijdag avond in de Burcht. van 20.30 uur tot 23.00 uur.

t.n.v. penningmeester Podlasie,
Postbus 64,
6440 AB Brunssum

Koor.
Dinsdagavond in de Burcht. van 20.30 uur tot 22.00 uur

