Oud papier
Op zondag 16 maart 2003 gaat de oud papierploeg
weer uit eten. Dit is het jaarlijkse etentje van de ploeg
dit trouw heeft gezorgd dat het papier wordt
opgehaald. Ook andere leden van Podlasie kunnen
aan dit etentje deelnemen (zij betalen de kosten zelf).
De leden van de oud papierploeg krijgen voor elke
keer dat zij meelopen € 2,30 bijdrage in de kosten
van het eten. Degenen die 6 keer hebben meegelopen
krijgen eten op kosten van de kas van Podlasie.
Dit is een kleine tegemoetkoming in de tijd en energie
die deze mensen steken in het ophalen van het
papier. De begroting van Podlasie zou al lang niet
meer sluitend zijn als we deze inkomstenpost zouden
moeten missen. (zie het financiële verslag in de
stukken van de ledenvergadering)

Nieuwsbrief – maart 2003

Dit keer wordt gegeten in een leuk restaurantje in
Gangelt op 16 maart a.s. om 18.00 uur.
Als er mensen zijn die mee willen dan kunnen ze
contact opnemen met Hein Polman. Doe dit wel snel,
want we moeten reserveren voor een groep.

Zondag 23 maart 2003

Wil je ook een bijdrage leveren aan het
ophalen van het papier en daarmee volgend
jaar deel uit maken van de groep die gaat
eten?
Meld je aan bij iemand van de oud
papierploeg. Je krijgt van tevoren wel een
veiligheidsinstructie en je moet ouder zijn
dan 18 jaar.

Optreden van de kindergroepen tijdens het Lenteconcert van Zangkoor Zanglust, aanvang 10.30 uur
in het Casino in Treebeek. Omkleden in de Burcht
om 09.30 uur.

Het oud papier is belangrijk voor de
vereniging, want het levert extra geld op. De
ploeg bestaat meestal uit dezelfde mensen.
Misschien zijn er leden die ook eens de
handen uit de mouwen willen steken. Meld je
aan bij iemand van de papierploeg.
Wie helpt? Vele handen maken licht werk!

Ledenvergadering Podlasie, aanvang 10.30 uur in de
Burcht te Brunssum.

Zondag 6 april 2003

Zondag 13 april 2003

Aanvraag voor een optreden in de kerk voor de
werkgroep Samen op weg. De informatie over dit
optreden volgt via de dansleiding van de kindergroepen.

Zaterdag 3 mei 2003

Optreden van de kindergroepen en het koor
tijdens de 3e mei viering in het Poolse huis.
Aanvang: 19.00 uur. Omkleden in de Burcht om
17.45 uur, zodat we om 18.45 uur in het Poolse Huis
kunnen zijn.

Zaterdag 10 mei 2003

Optreden tijdens het concert van het Gebrooker
Mannenkoor in Amaticia, Markt, Hoensbroek.
Eigenlijk moeten hier senioren dansgroep en koor op
het podium staan. Het kan zijn dat de kindergroepen
gevraagd worden om de plaats van de senioren
dansgroep in te nemen. Hiervoor moet nog overleg
gevoerd worden met de organisatie en de ouders
van de kindergroep. Het optreden is tussen 20.00 en
21.30 uur en duurt maximaal 30 minuten (bedoeling
van de organisatie optreden om 20.30 uur).
Omkleden in de Burcht om 18.45 uur, zodat we om
19.45 uur in Amaticia aanwezig kunnen zijn.

Workshop Basisschool 15 mei 2003
Op deze dag verzorgt Patricia Mendel een workshop
voor de kinderen van deze school over de Poolse
dans, cultuur en kostuums.

Repetities seniorengroep
Niet iedereen zal op de hoogte zijn van het feit dat
Monica de Jong de dansleiding van de seniorengroep
per 1 maart 2003 heeft neergelegd. Iedereen vindt dit
heel jammer, vooral omdat ze haar taak erg
enthousiast heeft gedaan. Helaas zijn we er niet in
geslaagd om haar op andere gedachten te brengen.
Daardoor was het niet mogelijk om dit te voorkomen.
Het bestuur doet alles wat in haar mogelijkheden ligt
om nieuwe dansleiding voor de groep te vinden.
Verder heeft ze geld op de begroting uitgetrokken om
leden van de dansgroep in staat te stellen een cursus
voor dansleiding in Polen te volgen. Deze cursus is
gedurende 3 weken tijdens de zomervakantie. Wil je
volledig gediplomeerd worden dan duurt de cursus 4
jaar. Hierover kun je wel meer dan 4 jaar doen, dus je
hoeft niet elk jaar te gaan.
Als er andere leden zijn die interesse hebben om aan
deze cursus mee te doen dan dan kunnen ze meer
informatie krijgen bij Marije Erken.

Nieuws vanuit het ZKPT
en het Poolse Huis
Op 1 maart a.s. organiseerde het ZKPT in het Poolse
Huis een non-stopcarnavalsmiddag en avond. De
entree is gratis.
Vanaf ongeveer 15.00 uur (direct na de optocht) tot
in de kleine uurtjes. De middag was vooral voor de
jeugd en de avond voor de ouderen.
De muziek werd door een discjockey verzorgd.
Op tweede Paasdag 21 april 2003 zal ‘s middags een
Poolse Paasviering plaatsvinden.
Eerst zal er een Poolse mis zijn en daarna kan men in
het Poolse Huis verder vieren.

Voor de korte termijn is Patricia Mendel in ieder geval
bereid om per 15 maart de repetities op zich te
nemen zodat de dansgroep in ieder geval kan
oefenen. Die repetitie gaat dus in ieder geval door in
De Burcht.
We hopen spoedig met verdere berichten hierover te
komen.

Evaluatie dirigent koor
In september 2002 heeft Zdziasia Nowak het dirigeerstokje van René Rovers overgenomen. Zij is van
Poolse afkomst en woont in Lanaken (België).
Bij haar komst is afgesproken dat er na een half jaar
een evaluatie plaats zou vinden om te kijken of we
met elkaar door willen gaan.
Die evaluatie heeft 19 februari j.l. plaatsgevonden. De
leden van het koor hebben uitgesproken dat zij graag
door willen gaan met haar. Positief is dat zij veel gemakkelijker kan aangeven met welke emotie een lied
gezongen moet worden. Ook de vertaling van de tekst
van een lied is hierbij van belang.
Er zijn ook kritische kanttekeningen gemaakt bij het
functioneren van het koor op dit moment. Zo is de
discipline soms ver te zoeken. Er wordt vaak door
elkaar heen gepraat en te weinig aandacht gegeven
aan de instructies van de dirigente. Iedereen wil vertellen hoe iets wel of niet moet. Afgesproken is dat
het koor hier iets aan gaat doen. Het koor steekt de
hand in eigen boezem en zal zelf hierop letten. Verder mag de dirigente best strenger optreden.
Als het aan het koor ligt blijft Zdzisia het koor dirigeren, maar het financiële aspect ligt bij het bestuur
en de ledenvergadering.

Verder is het ZKPT van plan een activiteitencommissie
op te richten om activiteiten in het Poolse Huis te
organiseren.
Meer informatie over de activiteiten van het ZKPT kun
je krijgen bij Dick de Liefde. Zie de onderstaande lijst
van telefoonnummers.
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