Repetitietijden groepen Podlasie
Kom a.u.b. op tijd, zodat we op tijd kunnen beginnen
en geen kostbare repetitietijd verloren gaat.

Kindergroep

op zaterdag in het Pools Huis.

Omkleden om 10.45 uur. Repetitie van 11.00 tot
12.30 uur.
Daarna de pre senioren van 12.30 uur tot 13.30
uur.

Seniorengroep op vrijdagavond in de Burcht

Nieuwsbrief – november 2009

van 20.30 uur tot 23.00 uur.

Koor

op woensdagavond van 20.15 tot 21.45 uur
in de Burcht

Afmelden voor de repetities
Koorleden die niet aanwezig kunnen zijn bij de
repetitie s.v.p. afmelden bij Ton Grendel
het liefst minimaal 1 dag van te voren
Koor

Ton Grendel

Senioren

en

Kinderen

Patricia Mendel

(045) 521 80 99
(06) 11 16 69 99
(06) 12 15 88 45

Telefoonnummers Podlasie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Optredens
www.podlasie.nl

Karl Wedick
(045) 522 00 72
Ton Grendel
(045) 521 80 99
Mirjam Meesen (045) 527 29 05
Marije Erken
(046) 442 81 22

14 november
Optreden voor de feestelijke herdenking van de
Nationale Dag van Polen in het Poolse Huis.
Seniorengroep en koor.
Aanvang 19.00 uur

29 november
rommelmarkt in “het Poolse huis” aan de
Schinvelderstraat 19a in Brunssum.
Openingstijd: van 10.00 tot 15.00 uur.
Eea tbv Polenreis Podlasie 2010.

4 december
Surprise avond seniorengroep en het koor

5 december
Sinterklaasviering peutergroep in het Poolse Huis

19 december
Kerstconcert en feestavond in de Burcht.
De aanvang is 18.00 uur met aansluitend een
feestvond met DJ Remco
Optreden alle groepen, info volgt nog.

10 januari 2010
Optreden kindergroep in het Poolse Huis
Van 13.00 uur tot 14.00 uur

17 januari 2010
Nieuwjaarsborrel Podlasie 15.00 –17.00 uur

10 maart 2010
Algemene leden jaarvergadering
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Nieuws uit de vereniging
Op maandag 20 oktober hadden het koor en de
seniorengroep een optreden in Auberge de Rousch
in Heerlen. In het kader van het mijnwaterproject
was een delegatie van Poolse ingenieurs naar
Heerlen gekomen. ’s Avonds kregen ze een verrassingsoptreden van Podlasie. We hebben ons hierbij, op een paar kleine schoonheidsfoutjes na, van
onze beste kant laten zien. Het publiek was laaiend enthousiast! Al met al dus een leuke avond en
het beste ervan was dat Kelsey voor het eerst
meedanste met de seniorendansgroep. Ze zag er
schitterend uit (helaas mocht hier geen foto van
gemaakt worden), en danste alsof ze nooit anders
gedaan had! Een groot compliment voor Kelsey is
dus wel op zijn plaats hier. We zijn trots op haar!
Daarnaast ook een groot compliment voor Dionne,
die de volgende dag een belangrijk proefwerk had,
en toch mee heeft gedanst. Topprestatie meiden!

Opruimen kostuums

Informatie voor deelnemers aan
de Polentrip
Er zijn weer wat stappen gezet op weg naar de trip volgend jaar. Er is bekend welke leden meegaan, het hostel
en de busorganisatie zijn bekend en er is gestart met
het invullen van een programma waarmee we voor de dag
kunnen komen.
Natuurlijk moest eerst bekend zijn welke leden meegingen om te zien waar rekening gehouden moest worden.

Betalen van de reiskosten
De eerste betaling is nu door iedereen voldaan en er
kan nu aan gewerkt worden om het restant over te maken naar de penningmeester.
Het resterende bedrag kunt u nu overmaken door een
maandelijkse storting op het rekeningnummer van de
penningmeester.
Wanneer u per maand gaat betalen en niet op een 2persoonskamer verblijft, dan kunt u, wanneer u begint
in november 2009 en doorgaat tot en met april 2010
een bedrag van €46,70 per maand overmaken. Aan het
eind is dan precies het bedrag voor de reis afgerekend.
U hebt dan 6 x €46,70 = €280,20 overgemaakt.
Het Postbanknummer van Podlasie is 62 93 041.

Annuleringsverzekering.
De reiskosten kunnen laag blijven doordat we goed gekeken hebben naar de kosten voor verblijf, transport
en voeding. Daarbij speelt een belangrijke rol, dat er
van uitgegaan kan worden dat de inkomsten die uit de
bijdrage van de deelnemers komt ook gegarandeerd is.
Om dit te bewerkstelligen is het van belang dat alle
deelnemers een eigen annuleringsverzekering hebben.
Mocht u onverhoopt dan niet meekunnen door welke
oorzaak dan ook, dan kunt u uw inleg bij uw verzekering
terug vragen.

Na een optreden wordt men verzocht de gedragen
kostuums fatsoendelijk op te hangen en in te leveren. Daarbij dient men de gedragen blouses in de
daarvoor bestemde tas te deponeren ivm het
wassen hiervan, deze worden namelijk centraal
gewassen

U bent zelf hiervoor verantwoordelijk!

Rommelmarkt.

Het bestuur verzoekt om de contributie over te maken
via bank- of girorekening. dit bespaart een hoop werk
en voorkomt misverstanden
Postbanknummer Podlasie 62 93 041
t.n.v. penningmeester Podlasie

Er worden 2 rommelmarkten georganiseerd de
eerste is op 29 november en de tweede ergens in
januari 2010.
De rommelmarkten beginnen om 10.00 uur tot
15.00 uur in Poolse Huis, tafels worden verhuurd
voor €7,50 en de entree is €1.
Wie interesse heeft voor een tafel om zijn overtollig speelgoed , kleren ed te verkopen kan contact opnemen met Dirk Elias tel.045– 5274575

De polenreiscommissie

Contributie

Per 1 januari 2009 is de contributie voor de volwassenen en kinderen met € 0,50 verhoogd.
De contributie bedraagt dan:
vanaf 3 jaar € 3,50,
Vanaf 14 jaar
€ 4,50.
Vanaf 18 jaar

€ 5,50.

