
 

                  

                  

 

NIEUWSBRIEF 157  37e  Jaargang                                                         2 september 2013 

ACTIVITEITEN NIEUWS VERENIGING 
 

14 sep: 
Vriendjesdag voor de 
jeugdgroepen in het Poolse 
Huis tussen 11 en 12.30 uur 
 

2 nov:  
Spokentocht. info volgt 
 

16 nov: 
Optreden Listopadowka 
pools huis 
 

30 nov: 
Sint Nikolaasviering jeugd 
 

8 of 9 dec: 
Kerstconcert (info volgt) 
 

4 jan. 2014 
Nieuwjaarsbowlen (onder 
voorbehoud) 
 

Ophaaldata oud papier 
 

14 September 
12 Oktober 
 

 

Het tweede zonnetje is voor 

Roos Wismans 
 

Roos is op de laatste 
ledenvergadering gekozen 
als nieuwe juf van de 
kostuums. In die functie zie 
je ze meteen al bezig met 
allerlei overleg en 
taakverdelingen om de 
kostuums op de juiste 
manier in de kasten en op 
papier te krijgen. 
Roos: Heel veel succes in 
je nieuwe functie! 
 

Lief & Leed, 
 

Dat is de naam van een 
commissie die binnen 
Podlasie actief is. Zo zijn ze 
in de afgelopen periode bij 
Karin en Ruud op bezoek 
geweest. De geboorte van 
Femke was daar een heel 
belangrijke reden voor! 
 

Vers van de pers 
 

Graziana is donderdag 29 
augustus de trotse zus 
geworden van Graziella. 
Een driewerf hoera voor 
deze nieuwe wereldburger. 
De leden van de redactie 
wensen haar een 
fantastische toekomst! 
 
 

 
Droevig nieuws 

 
Op 21 augustus kreeg Karl het droevige bericht dat ons lid  
Willie Harmsen is overleden. 
Willie stond altijd klaar om iemand te helpen.  Hij stak graag de handen uit 
de mouwen, o.a. bij de oud papierploeg en de technische commissie. 
We zullen Willie missen. 
Wij wensen Marije heel veel sterkte met dit grote verlies. 

 

 
Getrouwd! 

 
Mooi, zo’n nieuw medium. Dan kun je wanneer er gebeurtenissen 
plaats vinden meteen een berichtje sturen naar alle leden. Een van 
onze steunende leden is in het huwelijk getreden op 21 juni j.l. Weet 
iemand hoe de bruidegom heet?  
Astrid Elzinga zullen de meesten nog wel kennen, toch? 
 
 

 

 
Website 
 

Voor degenen die inmiddels een blik op de Website hebben geworpen zal opgevallen 
zijn dat deze een metamorfose ondergaat en al ondergaan heeft. 
Johan is samen met Ruud (papa van Femke) bezig om de web-host te verhuizen naar 
een nieuwe host. De grote verhuizing heeft inmiddels plaatsgevonden en nu is het zaak 
om de vormgeving verder te ontwikkelen. De bedoeling is om een ruime blik van onze 
inmiddels al lange historie erin op te nemen, compleet met foto’s en waar mogelijk met 
filmpjes. 
 

Grote Clubactie 2013 
 

Gezien het positief resultaat van 2012 wordt besloten weer deel te nemen. Mirjam zal 
150 loten bestellen. De  groep acties & activiteiten regelt het uitdelen van  de loten. De 
koorleden, senioren en kinderen zal worden gevraagd om 5 loten  af te nemen om te 
verkopen. 

 
De barbecue van 29 juni. 

De jaarlijkse barbecue sloot ons seizoen weer af. De 
worsten, speklappen, salades en alle overige 
ingrediënten waren met zorg gekozen en overtroffen 
de kwaliteit van alle voorgaande jaren. ’t Zingen bij de 
karaoke leverde nog twijfelachtige talenten op. 
Voor herhaling vatbaar 
 

 
 
 

 

Wist je: 

 Dat Dionne onze nieuwe fotografe is 

 Dat Roos en Peter hun eerste gezamenlijke dansrepetitie erop hebben zitten., 
Myrna lijkt nog niet erg onder de indruk….. 

 Dat ’t maar niet om Rens aan het dansen te krijgen. Het bedienen van de PC om de 
dans te starten gaat wel, maar verder… 

 Dat het repetitiebezoek na de vakantie spectaculair is begonnen. 

 Dat het koor danig verwend is door Marije. Met het laatste nieuwe liedje zijn we 
daar pas goed achter gekomen. 

 

Vriendjes en vriendinnetjesdag 
 
Op 14 september zal er weer een vriendjes- en vriendinnetjesdag gehouden worden in 
het Poolse Huis. 
We verzoeken de leden om in hun familie en kennissenkring na te gaan of er kinderen 
zijn die eens willen proberen Poolse dansjes aan te leren 

Nieuw lied 
 
’t Koor is momenteel bezig om een nieuw lied te oefenen. Wist je dat er op YouTube 
voorbeelden van te vinden zijn?  
ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ  
 
 

 

 

Bestuur  Podlasie 
Karl Wedick voorzitter 
Ton Grendel   secretaris 
Mirjam Meesen penningmeester 
Patricia Mendel artistieke leiding 
Marije Erken optredens 
Karin Bijl                 algemene taken 
Johan Elzinga public relations 
Roos Wismans kostuums 
Dirk Elias                 actie/activiteiten 
 

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 21 oktober 2013 bij een van 
bovengenoemde redactieleden (liefst 
digitaal) 
 

 
 
 
Podlasie 
Postbus 64 
6440 AB Brunssum 
www.podlasie.nl 
 
 
 
Klik hier om FACEBOOK  te openen 
 

 

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis-van-de-tweede-poolse-republiek/
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis-van-de-tweede-poolse-republiek/
http://www.polonia-breda.nl/nl/weetjes/poolse-kerstavond
http://www.podlasie.nl/
https://clubactie.nl/home
https://clubactie.nl/home
http://www.youtube.com/watch?v=LAL6hq-sK5g
http://www.podlasie.nl/index.php/en/home-1/peuters
http://www.podlasie.nl/index.php/en/home-1/junioren
http://www.podlasie.nl/index.php/en/ct-menu-item-3/ct-menu-item-9
http://www.podlasie.nl/index.php/en/ct-menu-item-3/ct-menu-item-11
http://www.deburcht-brunssum.nl/
http://www.podlasie.nl/index.php/en/
http://www.podlasie.nl/index.php/en/
http://www.podlasie.nl/index.php/en/
http://www.podlasie.nl/index.php/en/
https://www.facebook.com/poolsezangendansvereniging.podlasie.9?fref=ts

