Nieuwsbrief – september 2005

Zaterdag 24 september 2005
Optreden kindergroep tijdens de seizoensafsluiting van de speeltuin Klaver Vier om 14.30 uur in
Brunssum Noord

Zaterdag 19 november 2005
Optreden van het koor en de senioren dansgroep
t.g.v. het Ceciliafeest in Gemeenschapshuis De Aw
Sjoal in Itteren (Maastricht). Het optreden begint om 20.30 uur en duurt inclusief pauze 2 uur.

Zaterdag 3 december 2005
Sinterklaasviering van Podlasie in het Poolse Huis.

Woensdag 14 december 2005
Optreden kindergroep en mogelijk ook het koor
voor de Zonnebloem in Sittard. Aanvang optreden
14.30 uur. Meer informatie volgt in volgende
nieuwsbrief.

Zondag 18 december 2005
Kerstviering van Podlasie in het Poolse Huis. In de
volgende nieuwsbrief volgen de details en hoe je
je kunt aanmelden.

Maandag 19 december 2005
Optreden tijdens de Kerstinstuif van de Mondriaan Zorggroep in Heerlen (vroeger Welterhof).
De details van dit optreden staan in de volgende
nieuwsbrief. Aanvang rond 19.00 uur.
Voor de optredens geldt dat dit heel belangrijk
is voor het voortbestaan van de vereniging.
Vaak wordt gezegd dat er te weinig optredens
zijn, maar als puntje bij paaltje komt vallen er
vaak mensen af. Als je een optreden toezegt
wordt op je gerekend!!! Verder is het leuker om
te repeteren voor leuke en mooie optredens.

Spellenmiddag 11 september

Een ingezonden gedicht

De op zondag 11 september, door de werkgroep
Acties & Activiteiten, georganiseerde spellenmiddag was mede door de goede opkomst zeer gezellig en geslaagd.

Is het waar dat tenoren verlegen mensen zijn?

Op deze middag werden verschillende spellen gespeeld zoals: erwtenmepper, recht voor z’n raap,
hockey master, stokbiljart, spiegeltekenen, vissenvangen enz.

En de alten daar gewoon wat tussen zweven?

Tussendoor moest men ook nog een aantal zeer
lastige vragen beantwoorden.
Al met al een zeer gezellige middag.

En dat sopranen altijd de toon aan willen geven.
Dat de bassen tolerante mensen zijn.

Het zou kunnen want ik ben een dromer.
En zweef graag op een mooie melodie mee.
Als de harmonie maar goed is.
Ben ik als alt al dik tevree.

Oproep
Zijn er leden die een stukje willen schrijven voor
de nieuwsbrief?
Neem dan contact op
met Dirk Elias.

Gelezen in Kartki
Kwartaalblad van de Stichting Nederland—Polen.
Het Danstheater Badma Seseg uit Buryatie
verzorgt op 5 februari 2006 een optreden in het
Parkstad Limburg theater te Kerkrade

Vakantie voorbij, dus iedereen is weer uitgerust
en fit
We hopen dat jullie allemaal weer volop aanwezig
zullen zijn op de repetities.
Kom a.u.b. op tijd, zodat we op tijd kunnen beginnen
en geen kostbare repetiitietijd verloren gaat .
Kindergroep
Zaterdag in het Poolse Huis
Omkleden om 10.45 uur
Start repetitie om 11.00 uur, einde 12.30 uur.

Vanuit het bestuur
Volgende bestuursvergadering
op 3 november bij Dirk Elias

Telefoonnummers Podlasie
Voorzitter: Karl Wedick
Secretaris: Dick de Liefde
Penningmeester:Math Bex
Optredens: Marije Erken

(045) 522 00 72
(045) 521 48 12
(045) 525 88 35
(046) 21 27 12 46

Afmelden voor de repetities
Koor

Dick de Liefde

Vrijdag avond in de Burcht van 20.30 tot 23.00 uur.

Senioren

Koor

Kinderen

Hein Polman
of
Patricia Mendel

Dinsdagavond in de
Burcht van 20.30 tot
22.00 uur

Postbanknummer Podlasie 62 93 041

Seniorengroep

(045) 521 48 12
(06) 403 23 753
(45) 523 18 45
(06) 12 15 88 45

t.n.v. penningmeester Podlasie,
Postbus 64,
6440 AB Brunssum

