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Opruimen kostuums
20 tm 24 juni
Avondvierdaagse (aanmelden bij Dirk Elias)

26 juni
optreden feest Walter Jasker,, Schinveld
alle groepen.

2 juli
Afsluiting seizoen , met een gezellige barbecue
(aanmelden bij Dirk Elias)

3 september
Voorstelling in Kaatsheuvel

Na een optreden wordt men verzocht de
gedragen kostuums fatsoenlijk op te hangen
en in te leveren. Daarbij dient men de
gedragen blouses in de daarvoor bestemde
tas te deponeren ivm het wassen hiervan,
deze worden namelijk centraal gewassen

Contributie
Het bestuur verzoekt om de contributie over
te maken via bank- of girorekening. dit
bespaart een hoop werk en voorkomt
misverstanden
Postbanknummer Podlasie 62 93 041
t.n.v. penningmeester Podlasie

7 t.m. 10 oktober
Weekendje weg .

12 november:
Senioren en Koor in Pools Huis. Listopadowka

17 december
Kerstconcert in de Burcht.

Opruimen kostuums

Per 1 januari 2009 is de contributie voor de
volwassenen en kinderen met € 0,50
verhoogd.
De contributie bedraagt dan:
vanaf 3 jaar
€ 3,50,
Vanaf 14 jaar
€ 4,50.
Vanaf 18 jaar
€ 5,50.

Nieuws uit de vereniging
weekend

dit jaar bestaat Podlasie 35 jaar.
zoals jullie weten gaan we weekend weg.
Er hebben zich 40 personen hiervoor
opgegeven.
De bedoeling was naar Weerterbergen te
gaan, maar dit gaat niet door ivm te hoge
kosten. We zijn nu aan het kijken naar een
ander locatie en denken aan hengelhoef .
informatie volgt zsm.

avondvierdaagse, 20 tm 24 juni.
De A4D wordt gelopen van maandag 20
juni t/m vrijdag 24 juni (woensdag is een
rustdag). Vanaf 17.30 uur kan er vertrokken
worden vanaf de Burcht. De uiterste
starttijd is 60 minuten na de
voorgenoemde tijd. (op vrijdag 30
minuten).Kosten 4, -euro p/p. Wie mee wil
wandelen, dient zich voor 10 juni bij Dirk
Elias op te geven, tel. 045 52745 75

Afmelden voor de repetities
Koorleden die niet aanwezig kunnen zijn bij
de repetitie s.v.p. afmelden bij Ton Grendel

het liefst 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

Telefoonnummers Podlasie
Voorzitter Karl Wedick (045) 522 00 72
Secretaris Ton Grendel (045) 521 80 99
Penningmeester Mirjam Meesen
(045) 527 29 05
Optredens Marije Erken (046) 442 81 22
www.podlasie.nl
Podlasie
Postbus 64
6440 AB Brunssum

2 juli barbecue
Afsluiting seizoen met een gezellige
barbecue.
kosten 5,- p/p
opgeven bij Dirk Elias tel. 045 52745 75
opgeven voor 22 juni.
plaats mgr.Mannenstraat Merkelbeek

Repetitietijden groepen Podlasie
Kom a.u.b. op tijd, zodat we op tijd kunnen
beginnen en geen kostbare repetitietijd
verloren gaat.

Kindergroep op zaterdag in het Pools
Huis.
Omkleden om 10.45 uur. Repetitie van 11.00
tot 12.30 uur.
Daarna de pre senioren 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

Interview
Na een aantal nieuwsbrieven
zonder interviews vonden we het
weer eens tijd om een aantal
‘Podlasianen’ het hemd van het lijf
te vragen. Nadat we flink
gebrainstormd hadden over wie de
gelukkige of juist ongelukkige
deelnemer zou worden besloten
we om onze dirigente Zdzisia
Nowak te interviewen. Daarom
ging ik op de eerste dag van de
nieuwe maand, met mijn
vragenlijst en pen op na het koor.
Wil je graag meer te weten komen
over onze dirigente en ben je
benieuwd hoe ze over Podlasie
denkt ? Lees dan snel het
resultaat hier onder !

1. Kun je jezelf even kort
voorstellen ?
Ik ben geboren in Polen in Poznan waar
ik ook heb gestudeerd aan het
conservatorium. Op het conservatorium
kon ik ook lessen zoals psychologie,
sociologie en filosofie volgen, dit heb ik
ook drie jaar lang gedaan. Nu woon ik in
België waar ik muzieklerares ben op een
school, ik ben een strenge maar lieve
lerares en vind het fijn om met jongeren
te werken het geeft me voldoening. Ik
houd natuurlijk ook erg veel van muziek
vandaar mijn beroep. Ik heb een zoon
van 23 jaar die Jurek heet hij studeert
geneeskunde in Maastricht.

2. Waarom ben je dirigente van
Podlasie geworden ?
Ik ben dirigente van Podlasie geworden,
omdat muziek me heel erg aanspreekt
en natuurlijk ook vanwege mijn Poolse
afkomst. Ook vind ik dat we de Poolse
traditie in het buitenland moeten blijven
koesteren.

3. Wat was je eerste indruk van
Podlasie ?
Mijn eerste indruk was dat het een fijne
groep was en dat we er wel wat leuks
van konden maken. De eerste repetitie
was ik ook blij verrast dat de leden van
het koor meerstemmig zongen.

4. Wat zijn de leuke en minder
leuke kanten om dirigente te zijn
bij Podlasie ?
De leuke kanten zijn dat elke repetitie
weer anders is en ik gewoon heel erg
veel van mijn beroep hou, ik ben een
levend instrument.
De minder leuke kanten vind ik als er
weinig opkomst is. Ik vind het jammer
dat ik dan maar voor een kleine groep
vanuit België naar Brunssum ben komen
rijden.

5. Wat vind je sterke punten van
de vereniging ?
Ik vind de samenhang van de groep een
erg sterk punt van de vereniging,
iedereen helpt elkaar. Ook wilt iedereen
wat bereiken en zijn de leden

aandachtig tijdens de repetities en
zetten ze zich goed in.

6. Wat kan er worden gedaan
om de vereniging nog leuker te
maken ?
Meer samenwerking tussen de groepen
qua repertoire, bijvoorbeeld dat er
liederen worden gezongen waar de
senioren of kindergroepen op kunnen
dansen. Hiervoor moet natuurlijk wel
een aantal keren per jaar samen worden
gerepeteerd.

7. Wat is het leukste
wat je hebt
meegemaakt bij/met
Podlasie ?
Mijn laatste verjaardag
vond ik erg leuk, ik gaf
een noot op de piano
aan en toen begon iedereen plotseling
sto lat (lang zal ze leven op zijn Pools)
te zingen. Ook vind ik het kerstconcert
ieder jaar weer leuk en het eind van
ieder optreden wanneer we met de hele
vereniging op het podium staan en
gezamenlijk een lied zingen.

8. Welke tip of goede raad wil je
de koorleden of andere leden
geven ?
Kom allemaal regelmatig na de
repetities en toon begrip na elkaar toe.
Doe ook allemaal je uiterste best tijdens
de repetities en natuurlijk tijdens
optredens. Kijk en luister altijd na mij als
we zingen en laat een mooi gezicht met
een lach zien tijdens optredens. 
Gemaakt door: Minouk Elias

