NIEUWSBRIEF 156 37e Jaargang

3 juni 2013

ACTIVITEITEN

NIEUWS

VERENIGING

29 jun:
Barbecue in het Poolse Huis
Aanvang ca. 15.00 uur.
Inschrijfformulier volgt!

JUBILARISSEN

Bestuur Podlasie
Karl Wedick
Ton Grendel
Mirjam Meesen
Patricia Mendel
Marije Erken
Karin Bijl
Johan Elzinga
Roos Wisman
Dirk Elias

16 nov:
Optreden Listopadowka pools
huis
8 of 9 dec:
Kerstconcert (info volgt)
Ophaaldata oud papier
15 juni,
13 juli,
10 Augustus
In feb. is er 3680 kg en in mrt.
4620 kg opgehaald
Je zult het maar in je mouwen
hebben zitten! Ga zo door, grote
stoere kerels.
Amber heeft op Internet een
aantal interessante sites
gevonden.We gaan gaan
onderzoeken of we er kunnen
dansen en/of zingen Dit zijn
festivals in België/NL die dit jaar
plaatsvinden en die je kunt
bezoeken:
Odoorn 23-7/4-08
Salland Festival 19/24-06
Folkl. Fest Hasselt 10/15-08
Siff Schagen 10/13-07
Folkwoods 8/10-08-2014
Als je er heen gaat, laat ons dit
weten. Spreken we met
meerdere tegelijk af!
Graag willen we iedere
nieuwsbrief iemand in 't
zonnetje zetten.
Laten we bij de toekomst
beginnen.
Het eerste zonnetje is voor

Anouk de Ruijter

Mensenwerk, dat is het. Maak je een nieuwe nieuwsbrief, ben je niet volledig. Dat
je daarbij vergeet te melden dat ons zeer gewaardeerde koorlid JOS ROOK al 30
jaar onze vereniging met zijn aanwezigheid, inbreng, enthousiasme en adviezen
bijstaat is een kwalijke zaak. Daarom alsnog:
JOS, van harte gefeliciteerd met je 30-jarige jubileum.
In de ledenvergadering is gesproken om vaker voorstellingen te kunnen
verzorgen. Navolgende mogelijkheden onderzoekt Marije momenteel:
Open korendag in Brunssum in 2014;
Kerstconcerten in Valkenburg (grotten) en in Concordia;
Folders naar de gelegenheden waar we ooit een voorstelling gegeven
hebben;
Voorjaarsconcert in Helmond bij het “Dierdonkkoor”
Folders naar de 5 festivals (zie linkerkolom) met de vraag hoe de inschrijving
dient te geschieden;
Hein foldert bij instellingen in en rond Brunssum;
Eens per maand een stukje naar een weekblaadje. Consumentenwijzer is al
geweest, Parelnieuws heeft (nog) niet geplaatst.

Optreden Ouwe Mert 28 april.
De jongste leden van Podlasie en de
senioren hebben op 28 april hun beste
beentjes voortgezet om de bezoekers van
de “Ouwe Mert” op het plein bij de
Dorpstraat te tracteren op een
presentatie. Weekkrant “De Trompetter”
was aanwezig om bijgaand verslag te
doen. Het LOO was er ook met fotografe Anja Timmers. Wel even de fotobalk
onderaan opzij schuiven voor foto’s van de voorstellingen. De televisieploeg heeft
live-opname’s gemaakt. Kijk maar op het filmpje bij ca 4:00 minuten. Cafe Eggen
heeft ook nog een paar foto’s geplaatst.
e

Optreden 3 Meiviering 11 mei.
De 3e mei viering, traditionele feestdag voor de polen, is opgeluisterd door de
seniorengroep en het koor. Malwa, het poolse koor, maakte het culturele stuk van
dit feest compleet met folkloristische liedjes. De reacties waren zeer lovend.
“Energiek” werd veel gehoord. Alweer een geslaagde voorstelling!

Nieuwe Rubriek
Bij een nieuwe lay-out van de nieuwsbrief, hoort natuurlijk ook een nieuwe rubriek.
En hier hebben we jullie hulp voor nodig! Zo hebben jullie als leden van Podlasie
door de jaren of maanden heen heel wat meegemaakt met de vereniging. Wij zijn
benieuwd wat jij een van de mooiste momenten met Podlasie vond. Dus heb jij nog
een mooi plaatje met een verhaal erbij, stuur hem in en deel jouw mooiste moment
met de rest van de Podlasianen! Dan laten we nu maar snel beginnen met het
eerste verhaal en hopen we op vele in zendingen!

Het mooiste moment van Minouk Elias

Ze danst met veel plezier bij de
kindergroep en ze neemt altijd
goede zin mee. Ze heeft veel
energie en ze is een echt
talentje. Ook wilt ze graag dat er
een vriendjes- en
vriendinnetjesdag wordt
georganiseerd, zodat ze al haar
vriendjes en vriendinnetjes
kennis kan laten maken met de
Poolse dansen.
Anouk we wensen je nog vele
dansuren en ga zo door!

De Polenreis in 2010
Wat hebben wij in Krakau en omstreken veel
meegemaakt. Natuurlijk de optredens, maar
ook de bezoekjes aan Auschwitz, de zoutmijn
en Zakopane. Wat mij erg is bijgebleven zijn
de gezellige en late avondjes (beter gezegd
vroege avondjes) in het hotel met de 5 die
hards. Wie had dat ooit gedacht? Het begon al
op de eerste avond Amber, Imre en ik gingen even onder in het restaurant kijken
wie er nog allemaal zaten en tot onze grote verbazing zaten er nog maar een
aantal mensen, waaronder Math en Ton. Uiteindelijk bleven we nog maar met zijn
vijven over en was dit het begin van een reeks gezellige avondjes waarop flink
werd gefilosofeerd. We kregen vele avondjes bezoek van andere leden die ook
wilden weten wat goed filosoferen in hield, maar ook van andere hotelgasten.
Zoals een enge Deense man met de lievelingsfilm Alice in wonderland en een stel
zingende Engelse lui. Helaas was de bar ’s avonds al vaak dicht, maar daar
hadden we wel een oplossing voor het tankstation naast het hotel. Hier hadden ze
gelukkig heerlijke Paluszki (zoute stengels) en het bier smaakte ook goed. Een tijd
om nooit meer te vergeten!
Wil jij ook je mooiste moment met Podlasie delen? Aarzel niet en stuur je
verhaal snel in naar minouk.
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Telefoonnummers Podlasie
Voorzitter
(045) 522 00 72
Secretaris
(045) 521 80 99
Penningmeester
(045) 527 29 05
Optreden
(06) 21 271 246
Contributie
Het bestuur verzoekt om de contributie
over te maken via bank- of
girorekening.
Postbanknummer Podlasie 62 93 041
t.n.v. penningmeester Podlasie
De contributie per 1 april 2013 :
Jonger dan 3 jaar € 0.=
Vanaf 3 jaar
€ 4,50,
Vanaf 18 jaar
€ 5,50.
Trainingen:
Peuter- en Juniorengroep op
zaterdag in het Pools Huis. Omkleden
om 10.45 uur. Repetitie van 11.00 tot
12.30 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
Locaties (beide in Brunssum):
Pools Huis:, Schinvelderstraat 19ª
De Burcht: Wieenweg 16-18
Afmelden repetities
minimaal 1 dag van te voren
Koor
Ton Grendel (045) 521 80 99
(06) 11 166 999
Senioren
Patricia Mendel
(06) 12 158 845
Kinderen
Karin of Minouk
(06)15 240 110 of (06) 50 123 042
Redactie:
Imre Meijers, Minouk Elias,
Amber Meesen en Johan Elzinga
Copy vóór 2 september 2013 bij een
van bovengenoemde redactieleden
(liefst digitaal)

Podlasie
Postbus 64
6440 AB Brunssum
www.podlasie.nl

