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Onze CD
Hoe staat het ermee?
Nou, het kon beter. We hebben het begin van het
bedrag bijeen: ƒ 1000,—, maar we zijn er nog lang
niet.
Er is nu kontakt met LOT over sponsering van de
achterkant, wellicht een mooi bedrag??
Maar we hebben nog een lange weg te gaan.
Er is een brief gemaakt waarmee leden en
sympathisanten zelf sponsors kunnen aanspreken,
denk aan je verzekeringsagent, bekende winkeliers,
misschien familie. Elk klein bedrag is meegenomen.
Nelly heeft hierbij het goede voorbeeld gegeven en
voor ruim ƒ 650,— binnengebracht.
Bravo, zo moeten er meer zijn!
Voor brieven kun je terecht bij Patricia Schrijen,
Marije Erken en Anneke Elzinga.
We hopen dat we snel kunnen starten met de CD en
het koor gaat alvast proefopnames maken met hulp
van de technische commissie op dinsdag 2 november
a.s. in het Poolse Huis.
De extra jaarvergadering is
hiermee komen te vervallen
want een besluit over de CD
ligt nog niet meteen voor het
oprapen.
Suggesties voor nieuwe acties
zijn altijd welkom.
Verder is er ook een
commissie actief bezig om het 25-jarig jubileum van
Podlasie in 2001 vorm te geven.
Ook moeten jullie de Parade in juli 2000 vast in je
agenda zetten. Vele handen maken licht werk en het
is heel belangrijk voor de contacten.
Het bestuur

Nieuwsbrief 1999, 2 – oktober 1999
Woord van de voorzitter
Hoewel het sinds de beëindiging van het Gazetka geen gewoonte meer is om een woord van de voorzitter te schrijven
is daar nu toch een bijzondere aanleiding voor.
Dik twee jaar geleden heb ik mij kandidaat gesteld voor deze functie. Sinds die tijd heb ik de functie met plezier bekleed.
Kort nadat ik tot voorzitter ben gekozen heb ik een andere
baan gekregen. Deze nieuwe job legt een grotere druk op
mij. De nieuwe baan is niet alleen qua inhoud zwaarder
doch vraagt ook fysiek meer tijd, bijv, doordat er regelmatig
buiten de normale werktijden een beroep op mij wordt gedaan.
Ik merk dan ook de laatste tijd dat ik minder tijd aan mijn
functie binnen Podlasie kan besteden. Bovendien ervaar ik
het voorzitterschap niet echt als ontspanning meer naast
mijn gewone werk.
Dat alles heeft, na lang wikken en wegen, er toe geleid dat
ik binnen het bestuur heb aangegeven af te zullen treden bij
de volgende verkiezingen.
Het is voor mij een moeilijke beslissing geweest, zeker gezien het feit dat ik eigenlijk pas sinds kort voorzitter ben.
Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat als je de functie
niet voor de volle 100% met plezier uitoefent het zowel
voor jezelf als voor de vereniging geen goede zaak is.
Kort gezegd: in maart volgend jaar moeten wij een nieuwe
voorzitter kiezen.
Natuurlijk realiseer ik mij dat het
25-jarig bestaan er aan zit te komen. Dit bekent een hoop extra
werk. Maar het is natuurlijk niet zo
dat ik helemaal uit Podlasie stap.
Ik ben dan best beschikbaar voor
andere ad hoc taken binnen de
vereniging.
Arris Matlega

Oud papier
Heel belangrijk voor de vereniging,
want het levert veel geld op en dat
hebben we hard nodig. Maar ... de
ploeg is soms wel moeilijk samen te
stellen. Wie helpt?
Op 13 november en 11 december?
Vele handen maken licht werk!

H & A Auto’s V.O.F. autobedrijf

0p Zaterdag 4 december
komt Sinterklaas voor de
peuters en junioren in
het Poolse Huis.
Details worden via de
kindergroepen aan de
ouders doorgegeven.

Op zaterdag 18 december is er een gezamenlijke kerstviering voor alle leden en aanhang. Kerstmis is een speciale dag in Polen
met veel tradities. Samen eten is er een van.
Wij willen samen er een gezellige middag/
avond van maken. Aanvang 17.00 uur in
Poolse Huis.
De kerstbijeenkomst kost ƒ 5,00 per persoon
(kinderen t/m 6 jaar gratis), ook niet-leden
zijn welkom. Mits zij van tevoren opgegeven
en betaald hebben.
Hieronder staat een invulbon om je aan te
melden. S.v.p. inleveren bij Ger, Anke, Irene
of Dorotha . Meteen betalen of in ieder geval
voor vrijdag 10 december a.s. zodat de commissie de inkopen op een juist aantal personen kan baseren.
Heb je nog leuke ideeën voor deze bijeenkomst, neem contact op met de commissie.
De commissie Techniek & Acties/activiteiten

Bon voor de kerstviering
op Zaterdag 18 december 1999

Dit autobedrijf heeft een sponsoractie waarbij als de vereniging, Podlasie dus, ƒ 5,—
krijgt als iemand van of namens Podlasie
daar zijn/haar auto laat keuren.
Natuurlijk moet je wel zeggen dat je lid
bent van Podlasie of namens Podlasie komt.
Zij maken elke 3 maanden de gespaarde
bijdrage over het gironummer van de vereniging. Dus als je je auto wilt laten keuren
en Podlasie ƒ 5,— sponsorgeld wilt laten ver
-dienen, ga dan naar H & A Auto’s, Watermolen 12 in Brunssum (op het industrieterrein Rode Beek tegenover de Haefland).
Deze actie geldt tot 31 december 2000.
Het is ons onbekend of er leden zijn die van
bovenstaand aanbod gebruikt gemaakt hebben. Wil je er gebruik van maken of heb je
het al gedaan, vertel het iemand van het
bestuur, dan kunnen we ook de premie innen. En daar gaat het tenslotte om ….!

Vrijdag 16 november 1999

Optreden in het Casino in Treebeek voor de jubilarissen van het CNV tussen 20.00 en 22.00 uur voor het
koor en de senioren dansgroep.
Omkleden om 19.00 uur in het Casino.

Zondag 28 november 1999

Optreden tussen 17.00 en 19.00 uur in het Patronaat
in Grevenbicht. Samen met een Kozakkenkoor en
een Gospelkoor. Seniorendansgroep en koor. Of dit
optreden doorgaat is nog niet bekend.

Vrijdag 17 december 1999 Kerstconcert van het

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
komt met . . . . personen en . . . . kinderen (onder de 6 jaar) naar de kerstviering.
De eigen bijdrage van ƒ 5,00 per persoon
betaalt hij/zij bij inlevering van deze bon.
Indien nodig telefonisch contact opnemen
met Ger Rozema (045 – 523 11 01) of Willie
Harmsen (046 – 442 81 22)

koor voor de 50+ van de buurtvereniging Swier in
Oud Brommelen. Omkleden in de burcht om 17.45
uur, optreden van 19.00 tot 19.20 en 19.40 tot 20.00
uur.

Zaterdag 18 december 1999 Kerstviering
Podlasie in het Poolse Huis.

