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 2015   ACTIVITEITEN NIEUWS  
 

 

2017 
 

STARTDATA repetities 
 
04-01-2017  KOOR 
13-01-2017  SENIOREN 
14-01-2017  JUNIOREN 

 
08-01-2017 
Afsluiting jubileumjaar 
met lunch voor alle 
leden. Start om 13.00 
uur. Meld je op tijd aan! 
(zie aanmeldformulier op 
pagina 2) 
 

12-03-2017 
Jaarvergadering in de 
Burcht. Aanvang 11.00 
uur voor ALLE leden. 
 

26-03-2017 
Korendagconcert in d’r 
Brikke-Oave voor het 
koor van 14.00 tot 17.00 
uur. 
 

Oktober 2017 
Barcelonatrip (nog wel 
onder voorbehoud) 
 

OUD Papier 
Ophaaldata 

 

14 jan; 11 feb; 11 mrt; 
15 apr; 13 mei; 17 jun; 
15 jul; 12 aug; 09 sep;  
14 okt; 11 nov; 09 dec. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinterklaas was er weer voor de junioren Kerkrade 
3 december 2016 Door Johan Elzinga  
 
Het is welhaast een goede gewoonte van Sinterklaas om een bezoekje af te leggen bij de juniorengroep van onze vereniging. 
Dit jaar wist hij ons ook te vinden, al was dat nu niet zo vanzelfsprekend! Voordat Sinterklaas ons gevonden had, was Zwarte 
Piet er al en vroeg ons of we wisten waar Sinterklaas was. Deze vraag had natuurlijk niet gesteld hoeven worden. Je kon zo 

zien dat Sinterklaas er nog niet was. Domme Piet, hè? Hij wist ook niet hoe onze groep heet. Zo 
noemde hij ons “pos latje” en “pol satje”. Gekke Piet!   
Voordat Zwarte Piet achter de ruit stond hadden de kinderen al een hoop leuke spelletjes gedaan, 
zoals zaklopen, koekhappen  en sjoelen. 
De ouders en de kinderen deden zich tegoed aan allerlei lekkernijen die al op de tafels klaarstonden 
toen we aankwamen. 
We hebben onze longen uit het lijf gezongen en daar was Sinterklaas dan. Kompleet met staf en 
mijter. ’t Paard had hij niet bij zich. Dat moeten we volgend jaar toch eens vragen waar hij die laat. 
Van alle kinderen was Sinterklaas goed op de hoogte, maar hij was bijzonder onder de indruk van 
Femke. Toen het Femke haar beurt was om naar 
Sinterklaas toe te gaan, vluchtte ze onder de tafel. Ze was 
nog een beetje bang. We hopen dat ze volgend jaar wel 
naar Sinterklaas durft. Met de rest van de kinderen lukte 

het Sinterklaas wel om een goed gesprek te hebben.  
Natuurlijk ontbrak aan het einde het afscheidsdansje niet en dit werd door 
Sinterklaas en ook Zwarte Piet erg gewaardeerd.  
De kadootjes die de kinderen gekregen hadden mochten worden uitgepakt en onder 
luid gezang werd Sinterklaas en Zwarte Piet uitgezwaaid. 
Hebben jullie thuis nog wat in jullie schoentjes gevonden?  
Laat het mij weten…. 
Dan zijn er geen stoute kinderen bij Podlasie! 

 

Optreden  Koor Abdij Rolduc Kerkrade 
10 december 2016 Door Johan Elzinga  
 
Het Podlasiekoor trad op 10 december op in de Abdijkerk van Rolduc bij de 
kerstmarkt. 
In verschillende blaadjes is reclame gemaakt om deze voorstelling te komen 
bekijken, want onze nieuwe dirigent, Pierre Geris, vertolkte zijn eerste concert 
met ons koor. Achteraf kregen we leuke recensies van passanten die ons hadden 
beluisterd. Met name dat het met zo weinig mensen lukte om een zo leuk 
concert te geven. Pierre is zeker geen onbekende in het korencircuit. Na het 
concert kwam ik een aantal mensen tegen die nog onder Pierre gezongen hebben 
bij Oranje in Schinveld. 
Al met al, een mooie gelegenheid voor het koor en Pierre om op de bühne te staan. 
 

 

                    
 

 

Consumentenwijzer; Foto Peter Gommans 

 

De Redactie 

wenst alle lezers 

een TE GEK 

2017. 

Veel dans- en 

zangplezier, en ook 

veel plezier met 

vergaderen, naaien, 

musiceren, zingen, 

dirigeren, lesgeven, 

zieken en jubilarissen 

bezoeken, bedienen 

van knoppen en 

computers, 

Kortom alles waarom 

het zo leuk is om lid 

te zijn van PODLASIE! 
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Optreden  Junioren & Koor in Kasteel Hoensbroek 
11 december 2016 Door Johan Elzinga     
 

Toen we er arriveerden moesten we nog een behoorlijke tijd wachten. De Rotary-members deelden in 
grote getale borden met patat en varkenslapjes uit aan de minder gefortuneerden. De een na de ander 
kwam binnen van Podlasie. Jeugdleden, koorleden, begeleiders en dirigent Pierre met vriendin. We waren 

inmiddels  bijna een half uur binnen toen de jongeren zich konden 
opstellen. Wat een verdriet! De muziekinstallatie van het 
Kasteel functioneerde niet zoals men van hem gewend was. 
Gelukkig zijn onze jongens van de techniek altijd dichtbij en kon 
met eigen middelen de benodigde dansmuziek worden opgestart 
en de dansen van de jongeren beginnen. 
 
Grote hilariteit toen de richting van de dansertjes een andere opging als het hen was aangeleerd. Een van de 
leuke aspecten van de jongerengroep, een waar we veelal leuke reacties op krijgen. 
Het koor pakte stevig uit met een flink repertoire aan traditionele en kerstliedjes. De hoeveelheid ging het 
absorptievermogen van de toehoorders te boven, zodat er besloten werd de voorstelling ietwat in te korten. 

Met een redelijk goed gevoel slaagde Podlasie er weer in om een leuk programma neer te zetten. 

 

Wokrepetitie senioren 
17 december 2016 Door Johan Elzinga     
 

De seniorendansgroep kon niet repeteren op 17 december. Daarom hebben ze besloten te gaan wokken bij Chinees “De Lange Muur” in Treebeek. 
Klik op deze link om de foto’s te bekijken. 
 

Herhaalde oproep aan alle leden! 
 

Medewerker Technische Commissie 
Podlasie is op zoek naar mensen die mee willen helpen onze geluidinstallatie in orde te houden en daarnaast hand en spandiensten te verrichten bij de 
opbouwen  tijdens de optredens. Maar ben jij goed in het bedienen van b.v. de mobile installatie of het grote mengpaneel dan zij wij ook zeker naar jou 
op zoek, zodat jij mee gaat werken om de muziek te verzorgen tijdens de optredens.  
Je wordt natuurlijk ingewerkt.                
Geef je op bij een van de zittende bestuursleden of via  tel.  06-10431410 van Karl Wedick 
 

Bestuursleden gezocht: 
Op 12 maart 2017 zijn er weer bestuursverkiezingen en komen er vacatures vrij. 
Heb jij interesse in een van onderstaande functies laat het dan zo snel mogelijk weten. Aanmelden zie boven. 
Functie 1  : Voorzitter Herkiesbaar ? 
Functie 2  : Alg. Taken Herkiesbaar ?  
Functie 3  : Public Relations Herkiesbaar ? 
Functie 4  : Penningmeester (je moet 18 of ouder zijn en langer dan één jaar lid) 
 

Medewerker Kostuumcommissie 
Wij zijn op zoek naar iemand in de vereniging die per direct de was tegen geringe vergoeding wilt doen.  
Aanmelden kan via een mail gericht aan roos.kanyo@ziggo.nl of bij alle andere bestuursleden. 
Heb je interesse laat het ons weten. 

NIEUWJAARSLUNCH 8 januari 2017  aanmeldformulier 
 

Om ook van 2017 net zo’n geslaagd jaar te maken als 2016 willen we het jaar starten met alle leden en vrienden van Podlasie. Dit willen we graag doen 
op zondag 8 januari om 13.00uur  in de Burcht.  We willen gezellig met zijn alle gaan  lunchen, zodat we kunnen terugblikken op ons jubileumjaar.  
  
De kosten voor de lunch bedragen voor leden €2,50 en voor niet leden €5,00. Kinderen onder de 10 jaar zijn gratis.  
Opgeven kan voor 31-12-2016 bij Dirk Elias, er dient meteen betaald te worden! E-mailadres : dirk.elias@hetnet.nl   T: 045 – 5 274 575 
Het geld kan ook worden overgemaakt naar de rekening van Podlasie. Banknr. NL35 INGB 0006 2930 41 met vermelding Nieuwjaarslunch 
Meld je wel eerst aan bij Dirk. Je bent officieel aangemeld wanneer het geld ook daadwerkelijk is overgemaakt.  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
  

Naam: _______________________ lid  /  geen lid   contant betaald  /  overgemaakt 

Naam: _______________________ lid  /  geen lid   contant betaald  /  overgemaakt 

Naam: _______________________ lid  /  geen lid   contant betaald  /  overgemaakt 

Naam: _______________________ lid  /  geen lid   contant betaald  /  overgemaakt 
 

 

Herinnering!!!!!!!!!!!! 
 

Onlangs hebben alle leden van Podlasie informatie gekregen m.b.t. de Spanjereis (oktober 2017). 
Aangezien iedereen het de afgelopen periode natuurlijk erg druk heeft gehad i.v.m. de voorbereiding op de feestdagen toch aan alle leden het verzoek 
om op tijd te reageren op de informatie. 
 

-Opgeven voor de Spanjereis: uiterlijk 15 januari inleveren. Ook als je niet mee gaat graag even een berichtje sturen. 
 
Opgeven voor beide thema’s bij Dirk Elias Tel.: 045-5274575 

 

De sfeer was prima!  

http://galerij.podlasie.nl/#!album-95
mailto:roos.kanyo@ziggo.nl
mailto:dirk.elias@hetnet.nl



