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Nieuwsbrief 2002, 3 – mei 2002

Postbanknummer Podlasie 62 93 041 t.n.v. penningmeester Podlasie Willibrordusstraat 13, Brunssum

Dinsdag 25 juni 2002

Afscheid van René Rovers als dirigent van Podlasie.
Na 7 jaar dirigent van het koor van Podlasie geweest
te zijn heeft René een nieuwe uitdaging gevonden in
het opleiden van jonge muzikanten. Hij heeft in de
jaarvergadering van Podlasie aangekondigd na de
zomervakantie niet meer terug te komen als dirigent.
We hebben intussen voor hem een opvolgster gevonden in de persoon van Mevr. Nowak uit Lanaken.
Een 38-jarige Poolse die haar opleiding in Polen gevolgd heeft en die nu in België woont en diverse koren dirigeert. Zij begint na de vakantie op 27 augustus. Eerst nemen we afscheid van René op 25 juni en
gaan dan met vakantie. Iedereen van Podlasie is
welkom. Aanvang: 20.30 uur in de kleine zaal van de
Burcht.

Zaterdag 29 juni

«GAZETKA» «ANAAM»
«ADRES»
«POSTCODE»«WOONPLAATS»

45 jarig bestaan van Syrena. Zij vieren dit met een
optreden en een feestavond met kampvuur bij Boerderij De Bovenste Hof , Akkerweg, Brunssum Noord.
Iedereen is welkom. Optreden begint om 20.15 uur,
entree is gratis, er speelt een Pools orkest.

Vrijdag 11 oktober

Optreden voor de jubilarissen van het CNV in gemeenschaphuis de Ree in Landgraaf. Koor en senior
dansgroep, overige informatie volgt na de vakantie.

Vredesoptreden op woensdag 27 september

Er is een aanvraag binnen gekomen voor een optreden in Kunrade (Voerendaal) in het kader van de
vredesweek. Dit optreden zou om 19.00 uur moeten
beginnen. Mogelijk komt er een optreden voor de
kinderen „s middags, omdat de tijd „s avonds te laat
is. Na de vakantie volgt de rest van de informatie.

Muziekdag Femuza zondag 13 oktober

Mogelijk zal Podlasie deelnemen aan deze dag. Meer
informatie volgt voor alle groepen.

Weekend 4 t/m 6 oktober
De reacties op de voorstellen in de Nieuwsbrief van
mei op het weekend waren dat het te duur was en
dat het meer een “groepskarakter” moest krijgen. De
werkgroep Acties en activiteiten heeft nu een alternatief voorstel bedacht. Omdat we snel moeten beslissen vragen we iedereen voor het einde van de
week te reageren bij Irene Pierik.
De datum is hetzelfde gebleven: 4 t/m 6 oktober
2002. Er zijn accommodaties bezocht en er is een
keuze gemakt voor jeugdherberg “de Veurs” is St.
Martens Voeren. Dit ligt in de Belgische Voerstreek
net over de grens bij Noorbeek. Met de jeugdherberg is afgesproken dat zij uiterlijk 30 juni bericht
krijgen over de datum, het aantal leden, de samenstelling van de groep en of het doorgaat. Het programma moeten we zelf maken.
Korte samenvatting van het voorlopige programma:

5 oktober 2002

Aankomst tussen 16.00 en 17.00 uur
19.00 uur hartige hap
20.00 uur wandeling, verkennen van de omgeving
(geen programma)

6 oktober 2002
08.00-09.00
09.00-12.00
12.00-13.00
13.00-18.00
18.30-19.30
19.30-22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

7 oktober 2002
08.00-09.00 uur
09.00-10.00 uur
10.00-onbekend

ontbijt
vrijaf (door ieder in te vullen)
lunch
spellenmiddag
avondeten
gezamenlijke activiteit (Karaoke,
darten, wandelen etc)
ontbijt
inpakken (lunchpakket mee)
Gezamenlijke activiteit ergens in
de omgeving, bezoek aan iets.
Activiteit wordt door Podlasie betaald voor de leden.

Tot hoe laat het programma precies loopt is nog niet
bekend.
Geslapen wordt in kamers van 6-10 bedden (er zijn
2 kamers met 2 bedden beschikbaar). De verdeling
moet onderling gemaakt worden. Podlasie krijgt dan
een hele gang ter beschikking. Lakens zijn inbegrepen in de overnachtingsprijs.
Kosten per persoon: € 45 incl. maaltijden van het
avondeten op vrijdagavond t/m de lunch op zondag.
Ook zit er in het budget een klein beetje geld voor
activiteiten en op zondag betaalt Podlasie de excursie voor haar leden (niet-leden betalen hiervoor de
kostprijs max. € 7,50).
Er is bij Irene en Marije een uitgebreide folder met
informatie beschikbaar.

Invulstrook: (inleveren bij Irene Pierik)
Ja, wij willen mee naar de jeugdherberg de Veurs in
St. Martens Voeren van 4 t/m 6 oktober 2002.
Naam: ............................................................
Adres: ............................................................
Postcode/plaats: ............................................
Geboorteplaats, geboortedatum en nationaliteit van allen die meegaan:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Zomervakantie 2002
De vakantie komt in zicht en dit geldt ook voor
Podlasie.
Het koor neemt afscheid van René Rovers op dinsdag 25 juni 2002 en is dan met vakantie tot dinsdag
27 augustus 2002. Zij beginnen dan met Mevr. Nowak aan het nieuwe seizoen.
De senioren dansgroep danst voor de laatste keer
voor de vakantie op vrijdag 28 juni a.s. Op vrijdag
30 augustus is de eerste repetitie na de vakantie.

De kinderen hebben een einde seizoensactiviteit op
6 juli in de speeltuin in Brunssum Noord van 11.00
tot 13.00 uur. De vakantie voor de kinderen eindigt
op 24 augustus. Dit is de zaterdag voordat de scholen beginnen.

Wij wensen iedereen:
Prettige vakantie en gezond weer thuis!
Tot in augustus!

