wordtgêzorgd
datdit ookgefinancierd
wordt.Erzijn
gedaanom iemandte vinden
eenaantalsuggesties
voorde seniorengroep.
Hiermee
zijn we actiefaan
oesrag.
Verderwerdeneen aantaljubilarissen
gehuldigd:
FransPierik(toennogin Nieuw-Zeeland)
kijgt een
penvoorzijn5 jarigjubileum.
Asiaen RenéMendel
krijgenhetspeldje
voorhet10jarigjubileum.
De afscheidnemende
bestuursleden
kreqeneen
àÉênrio ,.n^êh^.laá

Hetbestuur.

Foto's gezocht voor de kroniek

Stadsjeugdprins WesleyI bedankt de
kinderen van Podlasie
llt Wesley
I, in 2003stadsjeugdprÍns
vanBrunssum
bedank
vanPodlasie
allekinderen
voordemooie
optredens
tudensmijnprocÍamatie
en rcceptie.
Ik
vondhetgeweldig
datdekinderen
ookzijnmeegegaanÍn deoptocht.
Ik zoujuÍÍielieverin kostuum
gezien,
hebben
maarwieweetdevolgende
keerl
Kinderen
bedankt!Stadsjeugdprins
Wesley
I

Te
lefoonnummersPodla
sie
VoorzitteÍ:
KarlWedick
Secretaris:
Dickde Liefde
Penningmeesteri
lt4athBex
Optredensr
MarijeErken

(045)52200 72
(045)52f 4812
(045)52588 35
(046)442 8122

Afmeldenvoorde rcpetities:

senioren
kinderen

I
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Omonzekronlek
compleet
te makenzijnweopzoek
naarfoto'svandevolgende
optredens
enactiviteÈ
ten:
22 september2002ioptreden
kindergroepen
in
(Voerendaal)
de kerkin Kunrade
13 oktober2002:optreden
kindergroepen
tijdens
de muziekdag
vande Femuza
in d'r BrikkeOave.
30 november2002rfoto'svandeSinterklaasvieringin hetPoolse
Huis.
Graaginleveren
bijAsiaMendeÍ
of geefzeaaneen
vandebestuursleden
dangevenwezedoor.
Ookalsu in detoekomst
leukefoto'shebtvaneen
optreden
of eenadiviteitdanhouden
wij onsgraag
aanDevolen,
Asialvlendel
tel,5273375zorgtvooÍde kroniek.

koor

I'liwwsb

(046)4428122
(06)21 27 1246
HeinPolman (045)5231845
(06)44 040768
Patricia
Mendel (06)12 158845
lvlarije
Erken

Postbanknummer
Podlasie6293 041t.n.v.
penningmeester
Podlasie
Willlbrordusstraat
13,
6,{44VHBrunssum

Agenda
Zondag13 april 2003
Optreden
in de Bernadinuskapel,
Akerstraat
97ain
Heerlen
om 11.00uurt.g.v.Palmpasen.
Dekindergroepen
dansen
enzinqen
daartjjdensde H. Mis.
Omkleden
om9,45uurin de Burcht,
we moetenom
10.30uurin Heerlen
zÍjn.

Zaterdag 3 mei 2003
OptÍeden
vande kindergroepen
en hetkootijdensde 3emeivieringin hetPoolse
huis.
Aanvang:
19.00uur.Omkleden
in de Burchtom
17,45uur,zodatweom 18.45uurin hetPoolse
Huis
kunnen
zijn.

TweedePaasdag21 april 2003
HetZKPTorganiseert
eenPaawiering
in hetPoolse
Huis.Om16.00uuris er eenPoolse
Misin de H.
in Brunssum
Geestkerk
Noord(zang:Wesoly
Tulasz)
Nade misis er om 17.30uureenkoffietafel
in het
Poolse
Huisvooriedereen.

Woensdag30 april 2003

Optreden
vandekindergroepen
tijdensdejaarmarkt
in Waubach
op deOudel4arK.Tijdoptreden:
15.20
en 16,20uur.Omkleden
in de Burchtom 14.00uur.

Zaterdag10 mei 2003
Opbeden
tijdenshetconcert
vanhetGebrooker
I4annenkoor
in Amaticia,
lvlarkt,
Hoeosbroek.
vandesenioren
Optreden
dansgroep
en hetkoor.
HetopÍedenis tussen20.00en 21.30uu..
Totaal2 x 20minuten
vooren nade pauze.
Omkleden
in de Burchtom 18.45uurWeom 19.45
uurin ZaalAmaticiaopde f4arktin Hoensbroek
zijn.
aanwezig

WorkshopBasisschool15 mei 2003
Opdezedagverzorgt
Patricia
Mendel
eenworkhop
voorde kindercn
vandezeschooloverde Poolse
dans,cultuurenkostuums,

Zaterdag22 juni 2003
gekomen
Eris eenverzoek
om metde kindergroepen
op te tredentudens
de optochtvanhetFanfastico
100
in Bocholt.Ditis het100jarigjubileum
vanFanfare
Hetis debedoeling
St.Cecil,a.
datwegeenonderdeel
zijnvandeoptocht,
maarvoordestoetaankomt
optredenvoorde hoofdtribune,
daarna
volgtnogeen
tweedeoptreden.
Ditkanin de loopvandestoetziin
(alser eengatvalt)of achteraf.
Graagopde repetitie
doorgeven
of uw kinddeelkannemen.

Zondag29 juni 2OO3
Barbecue
van Podlasie
op het terÍeinvan de scouting
in Heerlen(op de KÍssel).Dit wasook
St. Willibrordus
de plaatsvan de barbecuein 2002.ln de volgende
nieuwsbrief
vindtu eenaanmeldingsformulier
hiervoor
met de overigeinformatie.

zondag24 augustus2003
Aangevraagd
is eenoptreden
vanPodlasie
tijdenshet
in kasteel
Wijnandsrade.
31eAntieken FolkloÍefestival
nognietafgelopen
zijn
omdatdeschoo'vakanbes
gevraagd
moeter bij degroepen
wordenofdit mogevan11en 12aprilvande
lijk is.Graagin derepetitie
senioren
dansgroep
ende kindergroepen
vragenof dit
14aprilmoetenweeeninschathaalbaar
is.lYaandag
er in zit.Optreden
tustinggevenof de mogelijkheid
sen11.00
uuren16.00
uur,

Zondag21 september2003
Naarallewaarschijnlijkheid
is er op dezezondag
een
gezellige
Huis.Gevraagd
Kienmiddag
in hetPoolse
wordtof iedereen
eenprijsjewil gevenvoordeze
middag.
Hetis de bedoeÍing
datheteenspeelse
kienzijn
middag
wordtwaarbijnietde prijzenbelangrijk
maardegezelligheid.
Meerinformatie
volgt.

zondag23 november2OO3

Uit de ledenvergaderingvan 23
maaÉ 2003
ledenvergadering
op 23
Ttdensde goedbezochte
voorledenvan
maartis besloten
om de contributie
naar€ 5,-,
18jaarenouderte verhogen
Decontributie
is daarmee
alsvolgtvastgestêld:
ê?Kinderen
Vm 13jaar
Kinderen
van14Vm 17jaar C4,senioren
van18jaaren ouder€ 5,vrii.
Vanafhetderdekindis decontributje
jaar
en ouder
De contribuueverhoging voor 78
gaat in per I mei 2OO3.Wilt u s.v.p. op tijd
zorgen dat de automatische oveÊchrijvingen
zijn aangepasL
In dezevergadering
zijn ook de nodigebestuursingevuld
functies
opnieuw
of herkozen.
Hetbestuur
zieter nualsvolgtuit:
KarlWedicltvoozitter
Dickde Liefde.secretaris
MathBe&penningmeester
leiding
Patricia
Mendel,
bestuurslid
artistieke
MaÍijeErken,bestuursÍid
optredens
kostuums
Carlal.4agerÍnans,
bestuurslid
IrenePieriltbeduurslid
acties/activiteiten
Rebecca
l4eulenberg,
bestuurslid
PublicRelations
bestuurslid
algemene
taken
Patrick
de Ruiter,
In de vergadering
is ook gepraatover het zoeken
naarextramogelijkheden
om het begrotingstekort
van Podlasie
te dekken.Hiervoorvragenwij de
medewerking
van alle leden.Hebje ideeënvoor
voor
actiesof activiteiten
diegeldkunnenopleveren
bij een
Podlasie
danvragenwij om diein te leveren
Patiickde Ruiterzalhiermee
vande besluursleden.
aande slaggaan.Dit betekent
dat eenbeÍoepop
ledengedaanzal wordenom dezeactiestot een
goedeindete brengen.

vanPodlasie
vooriedereen
in hetPoolSpellenmiddag
Meer
seHuis.Houdezedatumvastvrij inje agenda.
informatie
volgt.

Wij zijn beniêuwd naarju ie suggesties!

Kerstconcerten
vrijdag12 december2003
zaterdag13 december2003

Podlasie
is nog in het bezitvan 180 CD's.In de
is afgesproken
om dezeactiefte
ledenvergadering
gaanverkopen
in de komende
tijd, Deprijsnu vastgesteld
op€5,-.
Patricia
Mendel
zaldit coórdineren.
Wilje meehelpen
md verkopen
tijdenseenactiviteit
of optedenmeld
je danevenbij haar.

voortweekerstconHetkoorvanPodlasie
is gevraagd
Heteersteis opvrijdagavond
certenin ditweekend.
in Swiervoordebuurtin Restaurdnt
OudBrommelen
13december
in het
vereniging
Swierenopzaterdag
Zanglust.
Casino
in Treebeek,
Organisatie:
zangkoor
Verdereinformatie
volgt.

gepraatoverde wensom als
Verderis uitgebreid
professioneler
vereniging
te gaanwerken.Dit betekentdatinstructeurs
c,q.dirigentmetdiploma's
dan
wel een goedeopleiding
de voorkeurhebben.Dit
betekent
datweadiefop zoekzijnnaareeninstrucen de kindergroeteurvoorde senioren
dansgroep
zal hebben
conseouenties
Den.Dat dit financiële
onderkend,
maarals
werddoorde ledenvergadering
je op eengoedemaniermetje vereniging
wilt omgaanmoetje hieraanwerken.Ookhet volgenvan
en er
cursulsen
dooreigenledenwordttoegejuicht

