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Club van 25
De club van 25 staat al behoorlijk in de steigers,
bedrijven en leden zijn benaderd. De aanmeldingen
van de leden, bedrijven en sympathisanten beginnen
al aardig op gang te komen.
Inmiddels hebben zich aangemeld:
6 leden, 3 sympathisanten en 7 bedrijven.
Het is duidelijk dat er nog veel werk te doen is om
meerdere personen over de streep te trekken.
Daarbij is de steun van iedereen nodig, dus denk jij
ook mee hoe er meer aanmeldingen binnen kunnen
komen?
Heeft u interesse dan kunt u € 25,-- overmaken op:
NL35 INGB 0006 2930 41 ten name van
penningmeester Podlasie o.v.v. Club van 25. Wilt u
meer weten stuur dan een mail naar
info@podlasie.nl.
Activiteiten en uitvoeringen
26-11-2017 Optreden in Mondriaan Maastricht door
alle groepen.
01-12-2017 Sint-/kerstviering voor de senioren
02-12-2017 Sinterklaasviering kinderen in De Burcht
19-12-2017 Optreden Vrouwenbond KBO koor.
20-12-2017 Kerstviering de Burcht voor het koor.
Januari 2018 Nieuwjaarsborrel voor de hele
vereniging.
13-01-2018 Optreden Polonia Breda koor en senioren
11-03-2018 Korendag Brikke-Oave koor.
Maart 2018 FlashMob door alle groepen.
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Oud Papier 2017

9 dec.
Oud Papier 2018

13 jan, 10 feb, 10 mrt, 14 apr,
12 mei, 16 jun, 14 jul, 11 aug,
8 sep, 13 okt, 10 nov, 8 dec.
Aanschaf nieuwe kostuums
De aangekondigde aanschaf van de Lubelski en de
Krakowiak kostuums van Polska Grupa, de Poolse
zangvereniging uit Veendam is een feit. We
kunnen ons nu trotse eigenaar noemen van
prachtige kostuums als aanvulling op onze
bestaande garderobe. Als je op de link klikt, krijg
je een beeld van de mooie kwaliteit van deze
kostuums.
Roos, John en Patricia bedankt voor dit mooie
initiatief!
Barbecue
‘t Is alweer een
tijdje geleden
maar de sfeer,
‘t weer en de
ingrediënten
waren als vanouds:

Overleden

GEWELDIG

In de afgelopen periode zijn een aantal mensen
overleden.

Goed gedaan
jongens en meisjes
van de activiteitencommissie!

Zo is de moeder van ons koorlid Hetty Mom
overleden. Wij wensen haar veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.
Parade- en CIOFF International-voorzitter Hélène van
Laanen is overleden. De Brunssumse was al geruime
tijd ziek. Hélène was al sinds 1964 nauw betrokken
bij de Parade.
Nol Hendriks is overleden aan de gevolgen van een
hersenbloeding. De textielmagnaat, die Roda JC
jarenlang financieel ondersteunde, is tachtig jaar
geworden. We hebben onlangs nog opgetreden bij
zijn 80e verjaardag.
Leden van het bestuur en belangstellende leden
waren aanwezig bij de afscheidbijeenkomsten.

Nieuw Laptop
De technische commissie heeft een nieuwe laptop
aangeschaft om bij repetities en optredens zeker
.
te zijn van een kwalitatief goede PC.
.
Het is een ACER Aspire 3 geworden en
is
……….inmiddels al uitgeprobeerd door
……………
Dirk op de seniorenrepetitie.
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Nieuwe gezichten
We prijzen ons gelukkig dat er regelmatig nieuwe
gezichten bij ons in de vereniging waar te nemen
zijn.
Yvonne van de Ven is onze nieuwe vrijwilliger die de
was en strijk verzorgt (en dit al meerdere malen in
de praktijk heeft gebracht).
Mickel Rook is weer gesignaleerd op de
seniorenrepetitie en zijn zoon Mylo doet erg zijn
best om bij de junioren een begin te krijgen.
Soms zijn er nieuwe borelingen die gewoonweg te
klein zijn om al mee te doen. Zo hebben de zusjes
Graziana en Graziella van den Brand een broertje
gekregen. Patricia mocht Gavineyo al eventjes
vasthouden en ze heeft het nog niet verleerd, zo te
zien!
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Website

In de achterliggende periode is de website van
Podlasie druk bezocht. Zo kreeg ik van meerdere
kanten de melding dat er onvolkomenheden in
zaten. Daar was ik erg blij mee, niet alleen dat de
site bezocht werd, maar ook dat er positieve kritiek
kwam zodat ik hem kon verbeteren.
Inmiddels zijn een flink aantal zaken geüpdate en
kan er weer genoten worden van een veel actuelere
site. Kijk eens voor de aardigheid naar de youtube
pagina, maar ook de pagina waar de deelnemers van
de club van 25 staan vermeld. Als je kunt kiezen
waar je gaat shoppen, denk dan eens aan hen.
Uitvoeringen en acties
Sinds de vorige uitgave van de nieuwsbrief zijn er
een aantal activiteiten en voorstellingen geweest:
9 juli Jaarlijkse Barbecue
12-30 jul Ondersteuning bij het WMC
24 aug Optreden senioren in Leende (bruiloft van
Aldona en Stijn)
27 aug Optreden hele vereniging op “de Ouw Mert”
De bijbehorende fotoreportages kunt je vinden in de
fotogalerij.
Opslagruimte kostuums
Herhaalde oproep
De kostuumcommissie is nog steeds op zoek
naar een geschikte ruimte voor de opslag van
de kostuums.
Het kan zijn een slaapkamer die niet meer in
gebruik is, een garage of een ruimte gewoon
in huis. Over een vergoeding valt te praten.
Er zal wel een kostbaarheden verzekering
afgesloten moeten worden en ook een beveiliging
worden aangebracht i.v.m. de verzekering. De
ruimte die wij zoeken moet wel droog, afsluitbaar
en op afspraak toegankelijk zijn en de afmetingen
die we nodig hebben is minimaal 4x5 meter.
Vraag eens na in je kennissenkring en geef
eventuele mogelijkheden door aan Patricia of Roos.

