Nieuwsbrief – februari 2004

Zaterdag 21 februari

carnavalsmiddag in het Poolse Huis
aanvang 15.00 uur

Zondag 7 maart extra repetitie

van 12.45 tot 1700 uur in het Poolse Huis voor de
senioren.

Zaterdag 13 maart

optreden met gehandicapten in de Burcht
van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Zondag 21 maart

Jaarvergadering om 10.30 uur in de Burcht.
Er zijn 2 vacatures vrij nl. bestuurlid algemene taken
en acties en activiteiten.
Wie interesse heeft kan zich opgeven.

Zaterdag 3 april

Optreden kindergroepen voor de Zonnebloem in
Waubach, gemeenschapshuis An der Put. Optreden
tussen 15.00 uur en 17.00 uur (2 X 30 minuten).
Omkleden in de Burcht om 14.00 uur.
Meer informatie volgt in de repetitie.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Optredens:

Karl Wedick
Dick de Liefde
Math Bex
Marije Erken
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penningmeester Podlasie Willibrordusstraat 13,
6444 VH Brunssum

Zondag 18 april

De kindergroepen van Podlasie doen mee aan het
SVV Euregiokampioenschap in Landgraaf.
Meer informatie over tijden etc. volgt.

Zaterdag 3 mei

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 8 mei

Optreden in het Poolse Huis van de diverse groepen
van Podlasie. Meer informatie volgt.

Junioren Danswedstrijd
op 7 december België
’s Morgens vroeg ons bed uit met veel plezier op
naar onze eerste wedstrijd.
We gingen met een paar auto’s naar België we
waren er, eerst naar de kleedkamer en dan naar de
zaal er was veel publiek.
Eerst de peuters, eventjes pauze iets eten en drinken en spelen een paar dansmarietjes en dan de
middeltjes, weer pauze.
Je moest ongeveer 2 uurtjes wachten, toen hebben
we veel rond gelopen.
Toen de grote, de prijsuitreiking was eventjes
daarna we hebben lang moeten wachten maar
wel 2 eerste plaatsen. Iedereen had onder tussen
de beker vast gehouden, daarna we zijn ons om
gaan kleden en in gaan pakken en zijn weer naar
Nederland gegaan.
Op naar de kampioenschappen waar we aan mee
mogen doen
Bedankt dat jullie dit geregeld hebben Patricia,
Monica, Karin en Koosie, onze manager.

Jaarvergadering
Zondag 21 maart om
10.30 uur in de Burcht.
Er zijn 2 vacatures:
bestuurlid algemene taken
bestuurslid acties en activiteiten
Wie interesse heeft, kan zich opgeven bij de
secretaris, Dick de Liefde of een van de huidige bestuurleden. Doe dit dan tijdig.
We hopen dat u allen aanwezig kunt zijn,
dus noteer deze datum alvast in uw
agenda. Meer informatie volgt.

Oud papier
Op zaterdag 20 maart 2004 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)
Deze mannen, die iedere maand voor Podlasie het oud
papier ophalen, hebben in 2004 62740 kg. verzameld
en daarmee voor Podlasie meer dan € 2500,— verdiend,
Het etentje wordt deze keer in het Rembrandthuis in
Brunssum, Gregoriuslaan (vroeger gemeenschapshuis
de De Kepper) gehouden, dus 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.

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 j aar .
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!

