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14-11-2015 Listopadowka
Koor en senioren in Pools Huis.
Optreden 19.00-20.00 uur
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 het Poolse Huis. Van
19.30 uur tot 20.30 uur optreden met
daarna een gezellige avond, muziek
Rinus Hermsen.
30-12-2015
Oliebollenconcert in d’r Brikke-Oave,
met de Bazuin . Start 19.30 uur
voor Koor en senioren.

39e Jaargang
NIEUWS

Vakantie 2015

Brunssum september 2015 door Johan Elzinga

Lotenverkoop “Grote clubactie” gestart
Brunssum 18 september door Johan Elzinga

Op de repetitieavond van vrijdag 18 september heeft Dirk de eerste loten
aan de leden overhandigd die meedoen aan de “Grote Club Actie”. Vanaf
19 september mogen deze verkocht gaan worden.
De doelstelling van deze loterij is:

Verkoop loten om de clubkas te spekken!

10-01-2016
Nieuwjaarswandeling met als
beginpunt de Burcht. Start om 13.00
uur

14-21 Juli 2016
Parade der Nationaliteiten.
7-8 Okt 2016
Jubileum 40 jaar PODLASIE
Dec. 2016
Afsluiting jubileumjaar met brunch.
Informatie volgt nog.
Optreden Simpelveld 2016
voor ouderenzorg (SWOBS)

Ophaaldata oud papier 2015:
14 nov; 12 dec

2015

De vakantieperiode van 2015 zit er weer op. De jeugdgroep, de
seniorengroep en het koor hebben inmiddels hun eerste repetities er al
weer opzitten, de jeugdgroep heeft zelfs haar eerste voorstelling
alweer achter de rug, de onderhandelingen voor komende optredens
zijn weer opgestart, vergaderingen al weer gehouden of voorbereid…..
Jaja, het leven van Podlasie bruist!
In de vakantieperiode is men zelfs met activiteiten bezig geweest.
Wat te denken van de dames die alle onderdelen van de kostuums
gereinigd en/of gewassen hebben. Wij trekken ze gewoon maar aan,
gooien ze achteloos in de hoek wanneer we het niet meer nodig hebben.
Laten we afspreken dat we er in de toekomst zuinig op zijn. Dat we helpen met het sjouw en tilwerk als ze
ergens naar toe gebracht moeten worden. Dat we luisteren naar de leden van de kostuumcommissie.
Wij staan er netjes op omdat zij (dus ook wij!) er veel plezier en lol aan beleven!
Dames en heren van de kostuumcommissie: Dank jullie wel voor jullie geweldige inzet!

03-01-2016
Optreden in Waubach door de
seniorengroep in Waubach. Start om
16.30 uur

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

12 oktober 2015

De loten worden verkocht voor € 3,=per stuk. Daarvan ontvangt Podlasie
€ 2,40 per lot. Dus doe je best en verkoop zoveel mogelijk loten!!!

Optreden Speeltuin Klavertje vier
Brunssum 19 september 2015 door Johan Elzinga

De jeugdgroep van Podlasie heeft op 19 september opgetreden in de
speeltuin van Brunssum Noord. Het seizoen 2015 werd afgesloten met
drankjes, hapjes en activiteiten. De voorstelling van Podlasie was daar een
van.
Vermeldenswaardig is, dat er een aantal van de aanwezige jongens en
meisjes meededen onze fraai uitgedoste jeugdleden. Ons op een na jongste
lid (Eline Elzinga) deed hier zowaar haar eerste danspasjes bij Podlasie. Of
daar nog meer van te verwachten valt?

Folders
Momenteel wordt er gewerkt aan folders die bij voorstellingen kunnen worden uitgereikt. De bedoeling is dat er per
groep zo’n folder gemaakt wordt, zodat mensen die eventueel belangstelling hebben een reminder mee naar huis
kunnen nemen. Hiernaast staat een concept van de jeugdgroep. Wanneer je de pagina vergroot, kun je beter lezen
wat er op staat. Let wel, dit is nog maar een conceptfase en de folder voor de seniorengroep en het koor moeten
nog in z’n geheel worden gemaakt.

Nieuw lied
Het koor is begonnen met een nieuw lied om bij Listopadowska te gaan zingen. Spannend altijd, om onder leiding
van Rinus aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Het lied heet: Boże, coś Polskę. Je kunt op de titel tikken om op
YouTube een voorbeeld van de song te horen.
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Jubileum 2016

Mister Polska

De commissie Acties en Activiteiten is
begonnen met de voorbereidingen
voor het jubileum van volgend jaar
op 7 en 8 oktober. Er staat heel wat
werk te wachten op de boys en girls
die deze klus moeten gaan klaren.
Een oproep om assistentie te
verlenen zal t.z.t. best nog gaan
volgen. Toon dan je bereidheid om
waar nodig deze ondersteuning te
verlenen. We kunnen er dan een
onvergetelijk
jubileumjaar
van
maken.

Een geweldige uitdaging, dacht Patricia, ingaan op de uitnodiging van rapper “Mister
Polska” om video opnames te maken voor een nieuw uit te brengen videoclip. Deze zou
gebruikt worden om het kennelijke verlangen van mister Polska om Poolse folklore te
kennen uit te beelden. Laat mister Polska op de opnamedag, donderdag 1 oktober jl. van
z’n paard vallen en z’n pols en stuitje bezeerd hebben. Er zou een vervolg komen en, als
we Patricia mogen geloven, zal dit op een vrijdagavond, dus een oefenavond gaan
gebeuren. Nu maar hopen dat niemand mister Polska over het paard tilt….

Parade 2016
2016 wordt een druk jaar. Net zoals
4 jaar geleden zijn er weer
inleidende besprekingen geweest
voor ondersteuning bij de organisatie
van dit geweldige evenement.
Om Podlasie in haar jubileumjaar
extra onder de aandacht te brengen
zijn er besprekingen om Podlasie bij
een
aantal
nevenactiviteiten
voorstellingen te laten geven. Dit
betekent
dat
er
in
de
vakantieperiode een beroep gedaan
zal worden op beschikbaarheid van
alle actieve leden en commissies.

ZONNETJES
Dit zijn zonnetjes die Podlasie
vertegenwoordigen bij voorstellingen
van de jeugdgroep.
We wensen ze veel plezier en succes
met de open dag !

12 oktober 2015

2015

Jeugd nodigt uit….

Zaterdag 10 oktober 2015 door Johan Elzinga
De jongste leden mochten vandaag hun beste vriendjes en vriendinnetjes
meenemen naar de repetitie. De opkomst was overweldigend en de
dansleiding heeft al laten weten dat er nog best wel eens een kan worden
georganiseerd. Voor enkelen waren de eerste pasjes een uitdaging om
volgende week, wanneer de open dag wordt gehouden het nog eens te
proberen. De grabbelton aan het einde werd ook bijzonder op prijs gesteld.
Wie de jeugd heeft….. (klik op de foto om de rest van de reportage te zien)

Open dag
Op zaterdag 17 oktober is het dan de beurt aan alle andere kinderen om te komen kijken en of mee te doen op de
open dag, samen met de jongste deelnemers.
Kinderen, kleinkinderen, neefjes, nichtjes, buurkinderen, schoolkameraadjes, iedereen is welkom, maar pas op:

’t is leuker dan je denkt!

