Nieuwsbrief 2000, 1 – maart 2000

Zaterdag 11 maart 2000

Optreden ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksfeest van de heer en mevrouw Rook. Om 16.00
uur is de mis in de kapel van de St. Vincentiuskerk in
Brunssum. Een aantal leden van Podlasie zullen deze
mis in kostuum bijwonen. Omkleden om 14.45 uur in
de Burcht. Seniorendansgroep en koor zullen om
19.45 uur een kort optreden verzorgen in Hotel Kerkeveld. Omkleden vanaf 18.30 uur in de Burcht.

Zondag 2 april 2000 Optreden tijdens het Dank-jewel concert van Parcifal in het Romboutscollege te
Brunssum

Zaterdag 8 april 2000

Ons aller Hein wordt 60 jaar en is nog steeds actief
dansend lid van Podlasie. Dit viert Hein in de aanwezigheid van 3 dansgroepen waar hij actief in danst.
Leden van de seniorengroep en het koor zijn op persoonlijke titel uitgenodigd om deel te nemen. Natuurlijk treedt Podlasie hier op. Aanvang 20.00 uur in
Chalet. Omkleden 19.00 uur in de Burcht.

Woensdag 26 april 2000 Optreden voor de oude-

renbond St. Jan in Hoensbroek is wegens gebrek aan
voldoende mankracht afgezegd.

Zaterdag 12 of zondag 13 augustus 2000 Kasteelfeesten Wijnandsrade. Dit optreden is aangevraagd maar nog niet toegezegd. Op dit moment is
het aantal actieve leden dat mee kan doen nog niet
bekend. Meld je tijdens de repetitie of je wel of niet
kunt.

Zaterdag 20 mei 2000 Optreden in het gemeente-

huis van Landgraaf ter gelegenheid van een voetbaltoernooi van Poolse-Nederlandse jeugdelftallen. Hierbij nemen de kindergroepen deel. Het optreden zal
tussen 15.00 en 16.00 uur plaatsvinden. Nadere gegevens volgen na Carnaval.

Zondag 20 augustus 2000 Podlasie neemt deel

aan de optocht tijdens de Oogstdankfeesten in Berg
aan de Maas. Meer informatie volgt.

Onze CD
Het lijkt eindelijk zover. We hebben een groot deel
van de financiën voor de CD rond. Meer informatie
over die kant is te vinden in de stukken voor de
jaarvergadering op zondag 19 maart a.s.
Het repertoire is intussen onderwerp van discussie
geweest. In de diverse groepen kan op hun bijdrage
nog inspraak geleverd worden, maar als we eenmaal
begonnen zijn moet de trein doorgaan. Dus bedenk
wat je wilt. De discussie hierover kan op 19 maart
nog gevoerd worden.
De proefopnames worden gemaakt op zondag 9
april a.s. van 11.00 en 17.00 uur. Plaats: Arcus
College, Raadhuisstraat 123a, Brunssum.
Als deze opnames bevredigend zijn, gaan we met
dezelfde technici de CD opnemen op zondag 7 en 21
mei en 10 en 17 september a.s.
Al deze dagen moeten de leden van het koor in ieder
geval voltallig aanwezig zijn. Verder naar gelang de
planning moeten ook andere groepen van Podlasie
beschikbaar zijn.
Dus: schrijf de data in je agenda, laat er niets
tussen komen. De opnames gaan voor. We
kunnen niemand missen!
Beter te veel tijd gereserveerd als te weinig, dus wij
rekenen op jullie komst!
Het bestuur

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 11 maart, 8 april en 13 mei?
Vele handen maken licht werk!
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