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DirkElios

voorzitler
secretoris
penningmeester
ortistiekaleidiry
optredens
algemenelaken
publicrelotions
kosïuurfls
octielacfiviteiten

Contributie
Hei bestuurverzoekton de contributieoverle
tnoken
viobonk-of garorekening.
dit bespoor+
een
hoopwark envoorkont nisverslonden
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Postbonknumtner
Podlosie
62 93 O4l
t.n.v.pe-nnihgheester
Podlosie

Oplredeh, l ohdrioon
s€niorenenkoor
Aanvang
19.00uirr

De conlríbutiebedraagt:
vonof3 jaar
€3,50,
joor
Vonof 14
€ 4,5O.
Vanof 18 joor
€ 5,5O.

Verder in deze NIEUIASBEIEF:

TelefoonnummersPodlasíe
Voorziit€f K3rlWedick (O45)522OO72
Secretoris TonGrehdel (045)52180 99
Penningne*ïer
Mirjdh MeeseA(O45)
527 29 05
Optredas MorijeErken (046)4428122

-Jam te koop
- Hollandse
kostuumste koop
- Bowlenofwandelen
- Kerstconcert

Podlasie

Postbus64
6440AB Brunssum
: lvww.podlosie,nl
rrebsite
Afnelden wor de repefities
Koo ede!,die niel aanwezig
kunnenzijn bij de
rcpetiíie tu.p. dfneldenbij Tonêrendel
het liefst nininaal 1 daavante voren
Koor Ton Grerdel

(045)52180 99
(0ó)111669 99

Sehiorehen Kinderen
Potriciof'lendel

(0ó)121588 45

$erry(rr;fr,

lam fe koop
qlweerbtnq trídiiie is heeft
Zoqlsinmiddels
de JÁIdCOMI{ISSIEonderleidingvonÁnke
erg miuurlijks
Joskerweeroverhe€rlijke,
jamengeleigetnoqkt.
Dezewordtle koop
wtgehodenvoor€ 2,: per potje. Bij ofnone
von3 potjes bedroogtde prijs € 5,: / 3
stuks.Hiergsldï: gener snelbij, woni
oP=oP.
Voorinfornolie of oqnkoopkunje contqct
oPnemen
meï :

Bonlen of wandelen
DegroepÁctiesen Áclivileiienslaoï weerin
de storiblokkenomde nieuwjoorsbijeakomstt€ orgoniseren.
Er zijn neerderoplieg
gáoord, vondcordol we
in de wondelgongen
nu grocgwillenweÍenwsarnoqrde voorkeur
uitgoqt.Loqt het bij Dirk Eliqsweten,ddnkdl
hij op bosisvon'de meEttesïetnmergelder'
gqonopsforten.Toi 15
de voorbereidingen
je
je
december
kun
voorkeuruitspreken
bij
Tefefoonnummer:
hem.
O455274575

Dirk Elios,tel. O455274575

Kerstcorrce?t
Hollandselasfiruns te kop
DeHollondse
kostuums
die ql e€.ttflinketijd
bij Johonop zolderhorgenzijn ef sqnïoe otn
verkochtte worden.
Vooreenbedrogvcn€35,: benje in het bezif
voneenherenkosluum,
de domeskosluums
goqnde d€uruif voor€50,: per siuk.
i^isschienhebje fotnilieof wierdendieje op
eenidee kunt brergenrroorde komeade
cornqval!!
fnfornotie te verkrijgenbil JohonElzingq,
Álsje de weblelefoonnumner
06-10168519.
site vonPodlosie
bezoekt,kunje de kosiuums
bekijkenop het Íiltnpjeopde

homepoge
0lttp!:lsss€edlsgie4ll).
Op lrlqrktplqqtsstoqnde kosfuurnste koop
glgg4g
onder gg44gyqlgfu
Link:(http://vernieuwd.morktplqqts.nll
verkopers/1613481.htm1)

Op 15decetnber
woser weerhel lrqditionele
kerslconcerlin de Eurchl.Degroeperwn
juniora, senioren
(de peulergroep,
Podlosie
en
€n het koor)lietenhier hunvooruitgorg
rcp".rloite zien.Voorde eigenleden,hunoonhongin d€ vormvonfqmilie,vri€ndenen kennissenworenhier vonhorie welkomomdit
jqdrlijkseevenehentle komenoonschouwen.
Zoolsgebruikelíjk
speeldeer ns de voorsielling e€norkest, woorbíjde beentjesvonde
vloergingenen de oudekoeien,die oudeb€kendennu eenmoqlhqdden,weeruil de sloot
geholpen
werden.
Het wosweer ouderwetsgezellig.

