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ACTIVITEITEN NIEUWS  
 

 

Podlasie 
 
 
email:  info@podlasie.nl 
 
Klik hier om FACEBOOK  te 

openen 

 

Start REPETITIES september 2015 

02 sep. Koor 20.00 uur 
04 sep. Senioren 20.30 uur 
05 sep. Junioren 11.00 uur 
15 min. vóór aanvang repetities 
aanwezig zijn! 
 

Sept. 2015  
Senioren treden op in het Toon 
Hermanshuis in Sittard. Tijdstip en 
datum volgen nog. 
 

13-09-2015  
Matineevoorstelling door de 
jeugdgroep in Brunssum Noord. 
Tijdstip en programma volgen nog. 
 

19-09-2015  start verkoop loten 
GROTE CLUBACTIE 
 

14-11-2015 Listopadowka 
Nationale Poolse feestdag. Wordt dit 
jaar opgeluisterd door deelname van 
Podlasie. Nadere informatie volgt. 
 

10-12-2015 
Trekking loten Grote Clubactie. 
 

13-12-2015  
Koor treedt op in Hamboskliniek in 
Kerkrade. Nadere informatie volgt. 
 

16-12-2015 
Koor en jeugdgroep treden op in 
Oirsbeek voor ouderenbond. 
 

19-12-2015 
Kerstconcert in de Burcht van en voor 
de leden van Podlasie en hun 
sympathisanten. Programma van 18 
tot 20 uur, aansluitend gezellige 
avond. 
 

30-12-2015 
Kerstconcert door het Koor voor 
Baptistenkerk in Treebeek. 
 

30-12-2015 
Oliebollenconcert in dr Brikke Oave, 
gezamenlijk met de Bazuin en 
anderen. Meer info volgt nog 
 

 

13-03-2016 
Korenmiddag in d'r Brikke-Oave in 
Brunssum 
 

14-21 Juli 2016 
Parade der Nationaliteiten.  
 

7-8-9 Okt 2016  
Jubileum 40 jaar PODLASIE 
 
Optreden Simpelveld 2016 
voor ouderenzorg (SWOBS). Alle 
groepen. Informatie volgt 
 

Nog te plannen 
Optreden Schuttershof. Hier moet 
nog alles voor georganiseerd worden. 
 
 

 
 

Ophaaldata oud papier 2015: 
08aug; 12sep;10okt; 14 nov; 

12 dec 
 
 

 
 

 

Overlijden van enkele (oude) bekenden 
Brunssum juni 2015 door Johan en Mieke Elzinga 
 

In de afgelopen maanden zijn een aantal oud-leden of de partner van oud-leden overleden. We denken daarbij 
aan Mevr. Mendel, Ed Donkervoort, Mevr. Jansen en Ton Ummels. Een aantal leden van Podlasie hebben hun 
deelneming geuit door bij de uitvaartplechtigheid aanwezig te zijn.  
We wensen alle nabestaanden veel sterkte om het verlies van hun dierbare een plaatsje te geven. 
 

 

Optreden Hamboskliniek 
 Kerkrade  27 juni 2015 door Marije Erken 
 

De kinderen van de kindergroep van Podlasie openden het programma van het 
zomerfeest in de Hamboskliniek. Helaas bleek het opgebouwde podium te klein om te 
dansen en kozen we voor de houten vloer. Het publiek zat aan twee kanten, de 
dansleiding loste dit op door afwisselend de ene en de andere kant als voorkant te 
gebruiken. Onze kindergroep bestond uit 9 kinderen, waarvan er 8 gedanst hebben. 
  
Het optreden werd door de aanwezige ouderen met enthousiasme ontvangen.  
Minouk en Karin, de dansleiding van de jeugd, hebben er met de groep een goede 
presentatie gegeven. We mogen volgend jaar terugkomen. Na ons optreden nam een 
paaldanseres de show van ons over, daarna stond ook de Nederlandse groep Foekepot 
op het programma.  
 

 

Barbecue in de Burcht   

Brunssum  4 juli 2015 door Dirk Elias 
 

Het was  een zeer geslaagde en gezellige barbecue met een goede opkomst. 
Dit keer werd de barbecue gehouden in 
De Burcht, bij Linda en Soly. 
Omdat het lekker warm weer was werd er flink met water gegooid en dat 

hebben sommige van ons  geweten. 
Ook leuk was, dat de familie Lee met 

kinderen op de barbecue aanwezig 
waren. Het was wederom weer een 
geslaagde middag. 
Bij deze wil ik Linda en Soly nog 
bedanken voor het behulpzaam zijn en de 
gezellige middag die we hebben gehad in De Burcht. Verder wens ik 
iedereen een prettige vakantie toe . 

 

Groetjes van Dirk 
 

 

Optreden Open Podiumdagen   

Heerlerheide 12 juli 2015 door Mieke Elzinga 
 

Vandaag is het laatste optreden vóór de zomervakantie 
2015. De kindergroep en de seniorendansgroep hebben 

gedanst op de "Open Podiumdagen" in Heerlerheide. 's 
Ochtends en op het 
moment van 
vertrek vielen er 
nog enkele 
druppels, maar 
tijdens het 

optreden was het 
droog en gelukkig 

niet zo heet. Het was gezellig druk op het Corneliusplein. Toen we 
aankwamen zong de 14-jarige Lynsday Römkens de sterren van de hemel.  
Het publiek genoot van de optredens van Podlasie, waarbij de kindjes toch 
altijd weer de show stelen, en terecht. 

Karin en Minouk kunnen trots zijn! 
Ook de dansen van de 

seniorengroep en de 
meidendans werden onder 
luid applaus van het publiek 
gewaardeerd. 
Zo, en nu vakantie…. 
Geniet ervan allemaal enne  
we zien elkaar weer in 

september. 

 
 
 
 

Tik op een foto om het bijhorende foto-album te openen 
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