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Bredase Culturele
Vereniging “Polonia”
Stowarzyszenie Kulturalne

“Polonia” w Bredzie

PROGRAMMA 2012
24 MEI			

OUDERENMIDDAG

JEUGDLAND

25 OKTOBER		

OUDERENMIDDAG

JEUGDLAND

27 OKTOBER		

BEVRIJDINGSBAL

VIANDENZAAL

16 DECEMBER		

KERSTMIDDAG

BELCRUMZAAL

							

VOOR MEER INFO BEZOEK ONZE WEBSITE:

Wijzigingen voorbehouden

www.polonia-breda.nl

De meest actuele informaties over de activiteiten
van onze vereniging en de meest actuele fotoreportages vind je op het internet:

w w w. p o l o n ia -b r e d a .n l
ook te vinden op facebook

De verzameling van alle fotoreportages van BCV
Polonia kan je ook vinden op

picasaweb.google.com/PoloniaBreda

Het bestuur en de redactie van
de Bredase Culturele Vereniging Polonia
danken alle adverteerders voor hun financiele bijdragen door het plaatsen van een advertentie waardoor het mogelijk is om de Kurier uit te geven.
DE CONTRIBUTIE per 01-01-2011 BEDRAAGT:
€ 17.50 PER PERSOON

VOOR EEN GEZIN WORDT HET DAN € 35.00

€ 12.50 PER PERSOON VOOR 55+

DUS VOOR MAN EN VROUW SAMEN € 25.00

gaarne het lidmaatschap voor 1 mei overmaken naar
rekeningnummer: 65.69.84.260 t.n.v. B.C.V. Polonia,
BIC: INGBNL2A, IBAN: NL30INGB0656984260
wilt u per acceptgirokaart betalen dan betaalt u € 1,50 extra

VO O R W O O R D
Beste Mensen,
Het is weer een tijdje geleden dat de
Kurier is verschenen. Het wordt ook
steeds moeilijker om leuke dingen te
schrijven.
We zitten met de club in zogezegd
ZWAAR WEER, er zeggen steeds
meer mensen het lidmaatschap op en
er komen weinig nieuwe leden voor
in de plaats. Ook met de activiteiten komen er minder clubleden.
We hebben jammer genoeg het ontbijt op 2de Paasdag geschrapt, omdat er te weinig animo voor was. Ook de dansavond
in september komt niet meer.
Gelukkig hadden we wel het Nieuwjaarsdag en Vrouwenbal,
al zag ik ook daar liever wat meer mensen.
Als u suggesties heeft om dat te veranderen,
dan horen wij dat graag.
De Kerstmiddag zal dit jaar ook anders worden dan hij altijd
geweest is, maar daarover hoort u nog meer.
Wij moeten ook bezuinigen, om de club gezond te houden. Zelfs
bij de ouderenmiddagen moeten de mensen bijbetalen.
We zijn nu bezig met het proberen om subsidie te krijgen
vanuit Polen. Als dat lukt hebben we weer wat armslag.
Gelukkig weten we allemaal wat de crisis met ons doet.
Ik denk dat we allemaal een stapje terug moeten. Maar zolang
dat nog kan mogen we eigenlijk niet klagen.
Ik hoop u op een van de ouderenmiddagen of op het Bevrijdingsfeest weer te ontmoeten.
											Ria Marijnissen
								
Voorzitter Polonia

ISIS Buitenlandse Gasten Verzekering
Gasten. Een veel voorkomend gebeuren in Nederland. Jaarlijks komen er velen naar Nederland
in het kader van een stedenband, gemeentelijke
samenwerking, uitwisseling van organisaties etc.
U als gastheer/gastvrouw voelt zich natuurlijk moreel
verantwoordelijk voor het welzijn van uw gasten.
U gaat er niet van uit, dat tijdens de gastperiode bij
hen ziekte of een ongeval kan toeslaan, maar…...
Daarom hebben wij een speciale verzekering voor
buitenlandse gasten ontwikkeld, die de financiële
gevolgen van ziekte, ongeval en bagageschade dekt.
Als er iets zou gebeuren, zit u noch uw gast met de
financiële brokken, want de Buitenlandse Gasten
Verzekering biedt effectieve dekking vanaf slechts
€ 1,35 p.p.p.d tegen uiterst gunstige voorwaarden.
Een uitgebreide folder ligt voor u klaar.
Postbus 101
4140 AC Leerdam
tel 0345-637353
fax 0345-611015
www.van-zee.nl
info@van-zee.nl
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Polen kwaad over PVV-klachtenmeldpunt
De PVV-website druist volstrekt in tegen de
Europese principes. In Europa staan we voor
vrijheid. We staan voor een open continent
waar burgers kunnen gaan, werken en studeren waar ze willen. De burgers van de 27
EU-lidstaten moeten zich overal in de unie
thuisvoelen. We lossen onze problemen alleen maar op door meer solidariteit, niet door medeburgers te
verklikken.’
De regering van Polen spraak al hun afkeuring uit over het initiatief. Ook Europarlementariërs reageerden verbolgen. Midden- en
Oost-Europeanen worden gediscrimineerd en gestigmatiseerd.
,,Brussel kan de pot op’’, stelde PVV-leider Geert Wilders. ,,We
hebben al meer dan 32.000 meldingen. De website is een schot
in de roos. We zoeken feiten over overlast en verdringing door
Midden- en Oost-Europeanen. Het verwijt van discriminatie is uit
de lucht gegrepen en onzinnig’’, aldus Wilders.
„Dit is gewoon discriminatie”, zegt Janusz Wolosz van de Poolse
ambassade in Nederland verontwaardigd over het PVV-meldpunt.
„Dit geeft een heel vertekend beeld. Bijna honderd procent van
de Polen die hier zijn, heeft werk.” En de banen dan, die volgens
Wilders worden ingepikt? „Dat doen de Polen niet, daar zorgen
de Nederlandse werkgevers voor. Die zijn tevreden over Polen.
Misschien moeten Nederlandse werknemers eens naar zichzelf
kijken.”
De ambassade onderzoekt nog wat voor stappen er genomen
kunnen worden tegen de PVV. Er is in ieder geval een brief uitgegaan naar de PVV. Ook het Meldpunt Discriminatie Internet
(MDI) en de Nationale ombudsman zijn benaderd door de Polen.
De ambassade wil weten of de site van Wilders in strijd is met de
wet.

Ir. MIROSŁAWA OUWERKERK-GRZYB
BEEDIGD VERTAALSTER / TOLK
POOLS - NEDERLANDS V.V.
TŁUMACZ PRZYSIEGŁY
POLSKO - NIDERLANDZKI V.V.
Postbus 1620					
4700 BP Roosendaal				
mail: adpolonica@gmail.com

Tel.: 06 - 21 422 784
Fax: 084 - 22 03 751
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POLEN IN HET KEUKENHOF
Polen staat in het Keukenhof van 22 maart tot en met 20 mei
centraal als “Polen,”Hart van Europa”. Chopin komt op Keukenhof tot bloei.
Voor het mozaïek van 12 bij 20 meter heeft de Poolse ambassadeur dr. Janusz Stanczyk, in oktober 2011de laatste bollen
geplant. Er zijn 50.000 bloembollen gebruikt.Tussen de beide
ingangen loopt een themaroute “Heart of Europa”. Een verwijzing
naar de rol van Polen in Centraal Europa en de verbinding tussen Oost en West. Ook In de tentoonstelling “Verrassend Polen”
in het Juliana Paviljoen, tonen we vele aspecten van onbekend
Polen. Beeld, licht, geluid en decor geven een bijzondere beleving aan deze tentoonstelling. In het Willem Alexander paviljoen is
met verwijzing naar de wetenschap aandacht voor het Inzicht van
Copernicus.

www.keukenhof.nl

HERDENKING KAPELSCHE VEER
Zaterdag 28 januari om 11 uur was er een herdenking aan het
Kapelsche Veer. Gelukkig was het dit jaar niet zo koud, op de
open vlakte van de polder, dicht bij her water.

GESCHIEDENIS
Met de naam “Kapelsche Veer” te Sprang
Capelle, deelgemeente van Waalwijk, wordt
de regio bedoeld (soort schiereiland) tussen
de Bergse Maas in het noorden en zuidelijk
daarvan het Oude Maasje.
Op 31 januari 1945 was de zuidelijke oever van het
“Kapelsche Veer” in handen van de geallieerden.
Maar tegen welke prijs...
In die korte tijd, op dat enige stukje terrein sneuvelden
ongeveer 1200 mensen of werden er zwaar gekwetst.
Het is nooit duidelijk geworden welk belang het bezit
van het, voor beide partijen nutteloos geworden
bruggenhoofd, voor de geallieerden zou hebben
gehad en waaromvan aanvang af, toen bleek
dat gewone infanterie niet in staat was de
ingegraven bevoorrechte vijand te verslaan,
er geen krachtiger afdoende wapens werden
ingezet. Op de plaats waar de hevigste gevechten

hebben plaatsgevonden, een paar honderd meter van de overzetpont, beneden de Maasdijk, werd door de plaatselijke bevolking
- vrij laat nog- een monument opgericht ter ere van de er gevallen
geallieerden soldaten. Later werden op deze gedenksteen ook
nog de namen aangebracht van de gevallen leden van de 1ste
Belgische brigade.
De gedenksteen staat,
langs de weg naar het
veer, aan de voet van
een eenzaam overgebleven treurwilg.
Deze laatste heeft de
Poolse pelotonscommandant Roman Stolarz ertoe gestimuleerd om onderstaand
gedicht er aan op te
dragen.

Heeft het lot zo gewild
Dat deze eenzaam treurende wilg
Als enige stille getuige blijft klagen
Om de dood van zoveel onschuldige slachtoffers
Gevallen aan het Kapelsche Veer.

Roman Stolarz
Pelotonscommandant van het 1e peloton 1e compagnie 9e bataljon Jagers
van Vlaanderen van de 1e Poolse Pantserdivisie

P O O L S H O O G T E
Opening van de tentoonstelling „Polen - onze buren ;
Polacy - nasi sąsiedzi” in het Haagse Museon.
Op 02.04.2012 heeft
in het Museon in Den
Haag de plechtige
opening plaatsgevonden
van een tentoonstelling gewijd aan Polen
en Poolse mensen die
in Nederland wonen.
De opening werd verricht door de directrice
van het Museon Marie
Christine van der Sman,
Haags wethouder Marnix Norder en de chargé
d’affaires a.i. van Polen
Anita Ryng. Onder de
aanwezige gasten waren onder meer de bekende Pools-Nederlandse
rapper Mr. Polska en voetballer van ADO Den Haag Ebi Smolarek.
De geografisch niet geheel precieze titel „Polen - onze buren” wil Poolse
en Nederlandse bezoekers laten zie, hoe nauw en langdurig de banden
zijn die onze landen en samenlevingen verenigen. De organisatoren laten
de geschiedenis van ons land zien, met nadruk op de laatste honderd
jaar van wederzijdse relaties - met Poolse mijnwerkers in de Limburgse
kolenmijnen, met de enorme inbreng van Polen in de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, de vreedzame omverwerping van
het communistische systeem en tenslotte de stroom aan Poolse arbeidsmigranten.
De tentoonstelling toont interactief de lotgevallen van Polen in Nederland
en geeft een beeld van de bekendste Polen uit de geschiedenis van het
land.De opening van de aan ons land gewijde tentoonstelling trok aanzienlijke aandacht van lokale en landelijke media.
De tentoonstelling Polen, onze buren is te zien vanaf 3 april t/m okt.2012
in het Museon Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag. www.museon.nl
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur; tijdens schoolvakanties ook op maandag. Info: site Poolse Ambassade Den Haag
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Wim Kok, oud vakbondsleider en oud
minister-president van Nederland onderscheiden met Solidarność Medaille.
Op 11 januari 2012 ontving op de Poolse Ambassade
in Den Haag, oud vakbondsleider en oud premier van
Nederland Wim Kok de Dankbaarheids Medaille.
Deze prestigieuze onderscheiding wordt toegekend door het
Erecollege van de Dankbaarheids Medaille onder leiding van
Lech Wałęsa, de eerste onafhankelijke vakbondsleider achter het
IJzeren Gordijn.
Op deze wijze eren de Solidarność - activisten de bijzondere betrokkenheid van Wim Kok in de jaren tachtig leider van het FNV
en later premier van Nederland, die door zijn hulp de vreedzame
strijd om een democratisch en vrije Polen ondersteunde.

Heren, opgelet! Ieder jaar op 8 maart vieren Polen het
Vrouwendag! 8 maart is het Internationale Vrouwendag en in het Pools

“Dzień Kobiet”. In de voormalige Oostbloklanden wordt deze dag traditioneel gevierd met bloemen. Alle mannen geven dan bloemen aan de vrouwen. In Nederland
kennen we wel Moederdag voor de moeders en Valentijnsdag voor de geliefden,
maar vrouwen zijn nog zoveel meer dan moeders en minnaressen. Wie op Vrouwendag een bos bloemen geeft aan een vrouw, doet haar daarmee geen aanzoek,
maar geeft haar slechts een blijk van waardering. Heren, koop morgen gerust een
bos bloemen voor uw Poolse serveerster, uw Tsjechische verpleegster of uw Roemeense werkster. Zeg haar dat het voor Vrouwendag is en ze zal meteen begrijpen
wat u bedoelt.

DZIEŃ KOBIET 2012
BELCRUM - BREDA

Op 10 maart had het bestuur van BCV Polonia weer de jaarlijkse
vrouwenbalavond georganiseerd. Veel mensen denken “vrouwenbal”
dan is het alleen toegankelijk voor vrouwen. Maar dit is niet zo. Ook
de mannen zijn bij ons welkom om samen met z’n allen ’n gezellige
avond te maken hiervan.
Dit jaar werd de avond muzikaal ondersteund door Satisfy Sound &
Light Entertainment. Er werd van allerlei Pools-Engels-Nederlandse
muziek gespeeld. Er was dus ’n grote variatie en zelfs de “rook”
ontbrak niet
Dit alles gaf dan ook ’n hele gezellige sfeer en er werd volop gedanst.
Dit jaar had het bestuur ervoor gekozen om de dames geen roos
aan te bieden, maar bij binnenkomst iedereen ’n heerlijk stukje
Pools gebak, dat verzorgt was door twee Poolse bestuursleden.

P O O L S H O O G T E

U E FA E U RO 2 0 1 2 I N P O L E N
Het Europees Voetbalkampioenschap UEFA EURO 2012 gaat
in 2012 voor de eerste keer door in twee Centraal- en Oosteuropese landen: Polen en Oekraïne, van 8 juni tot 1 juli 2012.
In Polen worden de wedstrijden in vier steden georganiseerd: in Gdansk,
Poznan, Warschau (de hoofdstad van het land) en Wroclaw. In Oekraïne komen de competities naar Charkov, Donetsk, Lviv en Kiev (de hoofdstad), waar de grote finale op 1 juli 2012 wordt gespeeld.
GROEP A: matches in Warschau en Wroclaw: Polen - Griekenland Rusland - Tsjechië
GROEP B: matches in Kharkiv en Lviv: Duitsland - Nederland Denemarken - Portugal
GROEP C: matches in Poznan en Gdansk: Spanje - Italië - Kroatië Ierland
GROEP D: matches in Kiev en Donetsk: Oekraïne - Zweden Frankrijk - Groot-Brittanië
De openingsmatch gaat op 8 juni door in Warschau: Polen - Griekenland.

EURO 2012 in Polen in een notendop:
Duur Euro 2012: vanaf 8 juni t/m 1 juli
8 juni – openingswedstrijd met het Poolse elftal – 18.00 uur, Stadion
Narodowy (Het Nationale Stadion) te Warschau
Groepsfase: Gdansk, Poznan, Warschau, Wrocław
De wedstrijden in de groepsfase zullen op vaste tijden worden
gespeeld: om 18.00 en 20.45 uur
Kwartfinales: Warschau - 21 juni, 20.45 uur; Gdansk - 22 juni, 20.45 uur
Halve finale: Warschau - 28 juni, 20.45 uur

Later op de avond werd er
Fasolka po Bretansku geserveerd,
wat door onze voorzitster gekookt was.
Ook was er weer ’n loterij met mooie prijzen
georganiseerd door Wilia, maar helaas was zij
door ziekte niet aanwezig en werd het overgenomen door andere bestuursleden. Het bestuur en de aanwezigen kunnen terugkijken op ’n hele
gezellige vrouwendagavond. We hopen u volgend jaar weer te zien.
Toch blijft het jammer dat er altijd mensen zijn die zich opgeven en dan
op de avond zelf niet komen. Aan het entreegeld kan het niet liggen want
dat proberen we altijd zo laag mogelijk te houden.
We zitten altijd met vaste kosten zoals zaalhuur, muziek en bovendien
moeten we voor het opgegeven aantal mensen inkopen doen voor het
eten. Als ze dan niet komen dan blijven we toch met ’n overschot zitten.
En € 6 voor leden en € 8 voor niet leden is toch niet veel voor zo’n
avond. Als je onverhoopt niet kan komen door bizondere omstandigheden laat het dan wel even weten
Zie voor foto’s en video: www.polonia-breda.nl

AUTO-RADIATEURENSERVICE

DE ORANJEBOOM B.V.
AUTO-RUILRADIATEUREN
EN REPARATIE

Oranjeboomstraat 178
4812 EL Breda
Tel. 076-5217363
Fax 076-5223442

Verslag ledenvergadering 10 februari 2012
Er waren 21 personen aanwezig (incl.bestuur).
De vergadering wordt geopend met 1 minuut stilte voor de overleden leden

Mededeling
Bestuurslid Johan Wiaterek kan niet aanwezig zijn i.v.m. dringende privezaken in Polen
Ingekomen post m.b.t. vergadering
• Een aanmelding voor bestuurslid van Gerard Janssen.
• Brief van ING bank waarin vermeld staat dat het 50% voordeliger kan
met bankzaken.
• Opmerking J.Roovers: Dit is alleen maar als er veel bankverkeer
tussen de vereniging en bank bestaat. Dus ik zou, als ik jullie was,
eerst even naar de ING bellen. Ad belt
Goedkeuring verslag ledenvergadering 11 februari 2011
Opmerking

Er staat nergens vermeld dat we over 2010 een negatief resultaat hadden. Dit is wel goedgekeurd in 2011 en het in 2012 wel sluitend moet zijn.
Rian zal dit alsnog in het verslag van 2011 vermelden.
Verder geen op-aanmerkingen
Financieel overzicht over 2011
Opmerkingen: zowat bij iedere activiteit moet er geld bij. Voortaan eerst
begroting vaststellen voor ’n activiteit
We hebben de paaslunch en de dansavond in september laten vervallen.
Dit vanwege het feit dat er steeds te weinig aanmeldingen zijn.

De kosten voor de seniorenmiddag en de kerstviering moeten ook minder worden.

Suggestie hierover zijn:
• Geen consumpties geven met de kerstmiddag
• Bijbetaling bij het kadotje voor de kinderen
• Kadotje kan kleiner
• Minder seniorenmiddagen en ’n kleine bijdrage vragen
Omdat de contributie te laat of helemaal niet wordt betaald geldt voortaan een nieuwe regeling: voor 1 mei betalen.
Na 1 aanmaning niet betaald dan schrappen van de ledenlijst.
Suggesties voor extra inkomsten
• De contributie met 10 euro verhogen en dan 2 activiteiten gratis

• Kritisch bekijken waar we goed in zijn b.v alleen nieuwjaarsbal en
bevrijdingsbal organiseren.
• Iedereen meedenken hoe we het over ’n andere boeg kunnen gooien
• Excursie naar Polen organiseren
Jaarverslag 2011 van secretaris
Komt dezelfde DJ als op de dansavond in sept.2011, tijdens de vrouwendag 10 maart 2012? Er zijn bestuursleden die Poolse muziek meebrengen voor hem.
Ria vraagt de aanwezigen om evt. suggesties omtrent welke activiteit ook,
te melden bij bestuur
Verder geen op-aanmerkingen
Voorlopige begroting penningmeester voor 2012
Ria
Kascontrolecommissie en aanstellen nieuwe kascontrolecommissie
De penningmeester deelt mede dat de kas is gecontroleerd door Stas
Szamrowicz en Stenia Liebregts.
De kas was sluitend en goedgekeurd.
Nieuwe kascommissie 2012
Stenia Liebregts en Ad Kuijl
Reserve Jan Roovers
Bestuursfuncties

Aftredend zijn Penningmeester Ad Vervoort en bestuurslid Johan Wiaterek. Zij
zijn beide weer herkiesbaar. Gerard Jansen is kandidaat voor bestuursfunctie

Er wordt schriftelijk gestemd.
Uitslag: 18 stemmen voor Ad / 11 stemmen voor Johan / 7 stemmen voor Gerard
3 stemmen ongeldig omdat er maar 1 naam opstaat.
1 stem was blanco.
Bestuur 2012 blijft dus zoals het was.
Jaarprogramma 2012
10 jan. Nieuwjaarsbal, zaal Vianden
10 febr. Algemene ledenvergadering, zaal Vianden
10 maart vrouwenbal, zaal Belcrum
27 oktober bevrijdingsbal, zaal Vianden
16 dec. Kerstmiddag, zaal Belcrum
Ouderenmiddagen in Jeugdland:19 jan. – 15 mrt. – 24 mei -25 okt.

Mededeling bestuur:
• Omdat er te weinig deelnemers aan de paaslunch en de dansavond in
september zijn hebben we dit geschrapt. Wordt goedgekeurd.
• Er is eenn plan om voor de dove kinderen uit Polen als ze rond het
bevrijdingsfeest naar Ned. komen ,te gaan koken samen te laten eten
met de ouderen. (dit i.p.v. ’n ouderendag). Jan Roovers heeft hier een
aanvulling op. Doordat we de Efteling voor 1 april regelen krijgen we
extra korting hierop en houden zo wat van het sponseringsgeld over en
daardoor kunnen we wat eten kopen
Heeft u suggestie omtrent ’n bestaande of nieuwe activiteit geef dit dan
door aan een van de bestuursleden.
Rondvraag
P. Aussems: de kerstman was vorig jaar niet zo goed als normaal. Het
was ’n beetje ‘n “zielige” vertoning. Zijn baard zat los. De kinderen kregen
niet het presentje van de kerstman zelf. De kerstman zou eigenlijk eerder
moeten aantreden omdat het te lang duurt voor de kinderen.
Opmerking bestuur: wij hadden dit ook al besproken in de laatste bestuursvergadering en gaan er dit jaar zeker met de kerstman over praten.
Er volgen wat meer opmerkingen omtrent het presentje
Mevr. Aussems: het presentje mag wel wat kleiner.
J. Wiaterek: presentje verbinden aan bepaalde leeftijd.
F. Olejek: kinderen van leden presentje gratis. Als het kleinkinderen zijn
en de ouders zijn geen lid, dan zelf betalen.
S. Szamrowicz: het NRC Handelsblad heeft mij gebeld dat ze oudstrijders, Polen die in Nederland wonen/werken enz. zoeken voor een interview omtrent het ontstaan van de site van de PVV waarop men de
klachten kan melden over Oost-Europeanen. Dus ook de Polen.
J.Verhulst: de contributie in het Pools en Nederlands staat niet exact hetzelfde vermeld in de Kurier.
Waarom is het redactielid Andre Skibinski niet aanwezig?
De Kurier is tegenwoordig alleen in het Nederlands.
J. Roovers: de stichting herdenking heeft bericht gehad over de aftrap
van de 5 mei activiteiten.
Suggestie is evt ’n fietstocht te organiseren.
De stichting geeft weinig response verder.
Rian Olejek
Maart 2012
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De Bredase Culturele Vereniging “POLONIA”
is opgericht - bij notariële acte - in juni 1990.
Dit infoblad wordt uitgegeven door de B.C.V. “POLONIA” en wordt gratis aan de leden verstrekt.

Stowarzyszenie Kulturalne “POLONIA” w Bredzie
powstało według aktu notarialnego w marcu 1990 roku.
Książeczkę informacyjną wydaje SK “POLONIA” w Bredzie i bezpłatnie wysyła członkom.

Het lidmaatschap per jaar bedraagt:
• alleenstaande € 17,50*
• 55+ € 12,50*

Roczne składki członkowskie wynoszą:
• € 17,50* na osobę
• € 12,50,-* za osobę w wieku od 55 lat

* betaling per acceptgirokaart 1x per jaar.
(+ € 1,50 acceptkaart)

* opłata: acceptgirokaart 1 raz w roku
(+ € 1,50 kosztów bankowych)

Bestuursleden:
Voorzitter:
Ria Marijnissen, Antwerpenplein 15
4921CS Made; tel. 0162-68 43 94
email: voorzitter@polonia-breda.nl
Secretaris:
Rian Olejek, Biezenstraat 5
4823ZJ Breda; tel.076-54 15 041
email: secretariaat@polonia-breda.nl
Penningmeester:
Ad Vervoort, Groene Slinger 32
4758AX Standdaarbuiten tel: 0165-316572
email: penningmeester@polonia-breda.nl

Członkowie zarządu:
Prezes:
Ria Marijnissen, Antwerpenplein 15
4921CS Made; tel. 0162-68 43 94
email: voorzitter@polonia-breda.nl
Sekretarz:
Rian Olejek, Biezenstraat 5
4823ZJ Breda; tel.076-54 15 041
email: secretariaat@polonia-breda.nl
Skarbnik:
Ad Vervoort, Groene Slinger 32
4758AX Standdaarbuiten tel: 0165-316572
email: penningmeester@polonia-breda.nl

Bankrekening:
65.69.84.260 t.n.v. B.C.V. Polonia te Breda

Numer konta bankowego:
65.69.84.260 dla B.C.V. Polonia w Bredzie

Leden:
Gosia Szczepańska
Roos Janssen-Oomens
Johan Wiaterek		
Wilia de Kort-Zajchowska

tel. 06 337 843 45
tel. 076 54 21 005
tel. 0162 31 33 46
tel: 0416 33 68 02

Członkowie zarządu:
Gosia Szczepańska
tel. 06 337 843 45
Roos Janssen-Oomens tel. 076 54 21 005
Johan Wiaterek		
tel. 0162-313346
Wilia de Kort-Zajchowska tel: 0416-336802

tel. 076-587 15 72

Andrzej Skibiński		

Webmaster:

Andrzej Skibiński		

Webmaster:

tel. 076-587 15 72

voor meer details kijk op www.polonia-breda.nl

więcej szczegółów na www.polonia-breda.nl

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap dient uiterlijk vóór 1 december
van het lopende jaar schriftelijk te worden opgezegd, anders wordt dit automatisch voor 1 jaar
verlengd.

Członkowstwo:
Członkowstwo powinno być najpóźniej
przed 1 grudnia bieżącego roku pisemnie
wypowiedziane, inaczej zostanie automatycznie przedłużone o rok.

Redactie: R. Olejek en A. Skibinski + vertalingen.

Redakcja: R. Olejek, A. Skibinski + tłumaczenia.

INTERNET :

www.polonia-breda.nl

E-MAIL:

secretariaat@polonia-breda.nl

