NIEUWSBRIEF 155 37e Jaargang
ACTIVITEITEN
15 maart:
Ledenvergadering
4 mei:
Optreden 3e meiviering pools
huis
16 nov:
Optreden Listopadowka pools
huis
?? dec:
Kerstconcert (info volgt)
KOORREPETITIES 2013:
januari: 23,30
februari: 6,20,27 (13 niet)
maart: 6,13,20,27
TRAINING Seniorengroep
Aangezien we op de vrijdagen
25 jan en 1 feb 2013. niet in de
Burcht terecht kunnen, i.v.m.
carnaval, verhuizen we
genoemde datums weer naar de
oefenzaal van Adelante.
Aanvang om 20.30 uur.
OPHAALDATA OUD PAPIER
februari: 9
maart: 9
April: 13
GESCHIEDENIS 2012
Dionne heeft geposeerd voor
een poster. 21 april of 12 mei
konden nieuwe jeugdleden zich
melden op de open dag.

22 JANUARI 2013

NIEUWS

VERENIGING

NIEUWSBRIEF NIEUWE STIJL
Zoals u kunt zien is er een nieuwe verschijning van de nieuwsbrief van
Podlasie. Om kosten te drukken heeft het bestuur besloten om een digitale
versie te maken en deze in een grotere frequentie aan de leden aan te bieden.
Graag krijgen we respons op wat u vindt van deze wijze van informatie, zodat
de PR groep die nu verantwoordelijk is, hiervan notie kan nemen.
Evaluatie KERSTCONCERT
De opkomst was matig. 30 personen hebben het entree bedrag betaald. Om
circa 23.30 uur was het afgelopen en was er opgeruimd. Dirk geeft aan dat er
maar weinig hulp was. Dit moet een volgende keer beter worden geregeld.
Een belangrijk aandachtspunt voor een volgende keer: een gastheer c.q.
gastvrouw aanstellen om belangrijke gasten te ontvangen en te begeleiden.
Aangezien er in de kerstperiode een groot aanbod aan optredens is wordt
er in principe besloten om geen kerstconcert met feestavond meer te
organiseren maar wel een gezellige middag met koffie en koek voor leden
en genodigden. Het koor zal een kerstrepertoire brengen en de dansgroepen
zullen o.a. de nieuw aangeleerde dansen uitvoeren.
STOPPEN GRATIS CONSUMPTIE JEUGDGROEPEN
De jeugdgroepen krijgen in de pauze in het Pools huis een consumptie
aangeboden. Deze service is ontstaan in de tijd dat er nog zelfgemaakte siroop
kon worden gemaakt en de drankjes voor een zeer gering bedrag konden
worden verstrekt. Het pools huis staat niet meer toe dat we eigen drankjes
meebrengen. De leden zijn nu verplicht om deze drankjes bij het pools huis te
kopen voor €1.20 per stuk. Op de komende jaarvergadering zal aan de orde
gesteld worden dat deze service komt te vervallen. De ouders kunnen dan ter
plekke een consumptie voor hun kind kopen of hun kind geld meegeven om
een consumptie te kopen.
VAN DE SECRETARIS
Ton geeft aan dat er weinig personen bij hem afmelden voor het koor. Het is
toch beter dat het afmelden bij een persoon gebeurt. Als er onverwachte zaken,
bv. ziekte dirigent of slechte weersomstandigheden zijn is direct bekend welke
personen moeten worden afgebeld bij aflassen koorrepetitie.
STO LAT (Honderd jaar)
Sto lat, sto lat,
Niech żyje, żyje nam.
Sto lat, sto lat,
Niech żyje, żyje nam,
Jeszcze raz, jeszcze raz,
niech żyje, żyje nam,
Niech żyje nam!

(Globale vertaling)
Honderd jaar, honderd jaar,
Laat hem/haar leven met ons
Honderd jaar, honderd jaar,
Laat hem/haar leven met ons
Nog een keer, nog een keer,
laat hem/haar leven, leven met ons
Laat hem/haar leven met ons!

Fotolink
Wanneer u op een link klikt, opent de fotopagina met de foto’s die van de
activiteit op die datum gemaakt is. Deze kunt u ook met alle andere foto’s
bekijken op de site van Podlasie
15 december 2012
Kerstvoorstelling in
de Burcht

Foto’s van Asia Mendel
Foto’s van Mieke, Amber en Johan
Foto’s van Roos Wismans

HOLLANDSE KOSTUUMS
De Hollandse kostuums die al een flinke tijd bij Johan op zolder hangen zijn er
aan toe om verkocht te worden. Voor een bedrag van €35,= ben je in het bezit
van een herenkostuum, de dameskostuums gaan de deur uit voor €50,= per
stuk. Misschien heb je familie of vrienden die je op een idee kunt brengen voor
de komende carnaval!!
Informatie te verkrijgen bij Johan Elzinga, telefoonnummer 06-10168519.
Helemaal rechts ziet een zogenaamde QR-Code (Quick-Response).
Wat dit is, kunt u lezen wanneer u op onderstaande link tikt :
http://nl.wikipedia.org/wiki/QR-code.
De code die afgebeeld is, staat voor www.podlasie.nl, de website van Podlasie.

Bestuur Podlasie
Karl Wedick
Ton Grendel
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Patricia Mendel
Marije Erken
Karin Bijl
Johan Elzinga
Nelly Letterlé
Dirk Elias

voorzitter
secretaris
penningmeester
artistieke leiding
optredens
algemene taken
public relations
kostuums
actie/activiteiten

Telefoonnummers Podlasie
Voorzitter
(045) 522 00 72
Secretaris
(045) 521 80 99
Penningmeester
(045) 527 29 05
Optreden
(046) 442 81 22

Contributie
Het bestuur verzoekt om de contributie
over te maken via bank- of girorekening.
Postbanknummer Podlasie 62 93 041
t.n.v. penningmeester Podlasie
De contributie bedraagt :
Vanaf 3 jaar
€ 3,50,
Vanaf 14 jaar
€ 4,50.
Vanaf 18 jaar
€ 5,50.

Trainingen:
Peuter- en Juniorengroep op zaterdag
in het Pools Huis. Omkleden om 10.45
uur. Repetitie van 11.00 tot 12.30 uur.
Daarna dejunioren van 12.30 uur tot
13.30 uur.
Seniorengroep op vrijdagavond in de
Burcht van 20.30 uur tot 23.00 uur.
Koor op woensdagavond van 20.15 tot
21.45 uur in de Burcht
Locaties (beide in Brunssum):
Pools Huis:, Schinvelderstraat 19ª
De Burcht: Wieenweg 16-18

Afmelden repetities
minimaal 1 dag van te voren
Koor
Ton Grendel (045) 521 80 99
(06) 11 16 69 99
Senioren en Kinderen
Patricia Mendel
(06) 12 15 88 45

Podlasie
Postbus 64
6440 AB Brunssum
www.podlasie.nl

