Johan Elzinga heeft tijdens zijn vakantie in Alkmaar
plotseling een hartinfarct gekregen. Hij ligt intussen
al weer bijna 2 weken in het ziekenhuis in Alkmaar.
Hij is gedotterd en er zullen nog wat andere onderzoeken plaatsvinden om de verdere behandeling vast
te stellen.
Wij wensen Johan heel veel sterkte en hopen hem
weer snel terug te zien in Brunssum.
Vanuit Limburg heel veel sterkte gewenst.

Nieuwsbrief – juni 2004

Bestuur en leden van Podlasie.

Zondag 11 juli

Het seizoen van Podlasie wordt afgesloten met een
knal gezellige barbecue. Deze vindt dit jaar plaats in
de tuin van John Kuiken, Mgr. Mannenstraat 59 in
Merkelbeek. Aanvang 14.00 uur. Kosten € 3,50 voor
leden en € 5,- voor niet-leden.
Je kunt je opgeven bij Dirk Elias (045-5274575),
Irene Pierik (045-5268822) of Patricia Mendel (0612158845). Omdat er geen repetities meer zijn
kun je betalen op de dag van de barbecue. Wil
je meedoen? Meld je aan voor 5 juli a.s.!

16 juli t/m 23 juli Parade 2004
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Podlasie werkt zoals altijd weer mee om de Internationale Folkloristische Parade in Brunssum weer tot
een schitterend feest te maken. We zullen werken in
het Openluchttheater tijdens de voorstellingen, de
kaartcontrole van de Brunnahal en de Rumpenerhal
ondersteunen, het Paviljoen poetsen en een aantal
mensen helpen bij de kassa en de kaartcontrole van
de optocht. Wil je ook meewerken? Meld je aan bij
Karl Wedick (045-5220072) of Marije Erken (0464428122 of 06-21271246) Vele handen maken licht
werk en je kunt je hart ophalen aan de vele wervelende optredens die er tijdens deze Parade zijn. Zie
verder bladzijde 3 van deze nieuwsbrief.

Zondag 26 september 2004

Deze middag organiseert de werkgroep Acties/activiteiten weer een gezellig middag met alternatief kienen in het Poolse Huis. Deze middag is ook toegankelijk voor niet-leden van Podlasie. Na de vakantie
volgt meer informatie, zet deze middag in je agenda.

Zaterdag 16 oktober 2004

Op deze zaterdag viert de Poolse Dansgroep Sarna
uit Utrecht haar jubileum. Dit is in Nijmegen of in
Oss. Alle Poolse groepen uit Nederland en België zijn
van plan om te komen. Op deze dag zal elke groep
iets van het repertoire laten zien. Verder is er 2 uur
ingeruimd voor een dansinstructie. Er is een koffietafel en een buffet. Het feest wordt afgesloten met
een bal. We gaan er met een bus naartoe.

Parade 2004

Weekend 12 - 13 november 2004
In de weekend bestaat het ZKPT 75 jaar. Dit wordt
gevierd met een grootse avond in d’r Brikke Oave
waarbij alle Brunssumse Poolse groepen optreden en
ook de Poolse dansgroep met orkest Rostocze. De
volgende avond vieren we het feest met alle Polen in
het Poolse Huis.
Meer informatie volgt na de vakantie. Schrijf het in
je kalender!

Zondag 12 december
Gezellige Kerstviering in het Poolse Huis om gezamenlijk het oud jaar goed af te sluiten. Heb je leuke
ideeën voor het programma vertel het aan de werkgroep.
Meer informatie hiervoor volgt van de werkgroep.

Podlasie heeft een overeenkomst met het bestuur
van de Parade om de volgende werkzaamheden te
verrichten:
- het verzorgen van de gang van zaken rondom de
optredens en controle tijdens de voorstellingen in
het openluchttheater.
- het poetsen van het paviljoen iedere morgen.
- controle bij de entree van de Rumpenerhal en de
Brunnahal.
De Parade is een manier om de kas van Podlasie een
beetje te spekken, dus als je zelf of als je nog mensen ken die als vrijwilliger mee willen helpen, die
kunnen zich alsnog wil aanmelden bij Marije Erken of
Karl Wedick.
Verder zoekt de Parade ook nog mensen voor de
kassa en controle op de dag van de optocht.
Hiervoor zijn veel mensen nodig die tussen 9.00 uur
‘s morgens en 17.00 uur beschikbaar zijn .
Op maandag 11 juli is er om 19.00 uur een vergadering in de Burcht om de roosters te bespreken.
Veel leden hebben zich al gemeld om mee te helpen
en het is elke keer nog een fijne tijd geweest. Dus
doe mee en meld je aan!

Vakantie 2004

Repetities

Wij wensen iedereen een prettige en zonnige
vakantie en hopen iedereen na de vakantie weer
gezond en fit weer terug te zien bij de activiteiten,
repetities en optredens.

Hou je eraan !!!!!

De repetities na de vakantie beginnen weer:

Kom alsjeblieft op tijd, zodat de repetitie op tijd kan
beginnen en geen kostbarerepetitietijd verloren gaat.
Zo krijgen we een beter repertoire en een fijne sfeer!

Koor:

dinsdag 7 september 2004

Kindergroep

Senioren: vrijdag 10 september 2004

Elke zaterdag in het Pools Huis.
Omkleden om 10.45 uur
De repetitie begint om 11 uur , einde om 12.30 uur.

Kinderen: zaterdag 11 september 2004

Seniorengroep
Elke vrijdagavond in de Burcht van 20.30 uur tot 22.00
uur.

Koor
Elke dinsdagavond in de Burcht van 20.30 uur tot
22.00 uur

Als je verhinderd bent meld je dan op tijd
af bij de artistieke leiding of het
aangegeven bestuurslid.
Telefoonnummers zie elders in deze
nieuwsbrief. Bedenk daarbij dat we alleen
een goed repertoire kunnen opbouwen
als iedereen zich hiervoor inzet.

