
 

                  

                  

NIEUWSBRIEF 160  38e  Jaargang                                                         29 Januari 2014. 

ACTIVITEITEN NIEUWS  VERENIGING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ophaaldata  
oud papier 2014: 
 
08-feb; 15-mrt; 12-apr;  
10-mei; 14-jun; 12-jul;  
09-aug; 13-sep; 11-okt;  
06-nov; 13-dec 
 

Zonnetje 
’t Zonnetje had hier door de 
hele activiteitencommissie 
kunnen worden getoond. 
Hans, de man van Gerda had 
ook gewoon in ’t zonnetje 
kunnen worden gezet. Ik heb 
het voorrecht om te kiezen, 
en daarom koos ik deze keer 
voor Gerda. Geen lid van 
Podlasie, maar wat een inzet! 
Fijn om te hebben, zulke 
sympathisanten. We zijn blij 
met jullie. Blijf ons verrassen 
en laat ons zien hoe het 
hoort. Wij zullen daarom niet 
gaan versuffen. 
Gerda dankjewel namens de 
leden van Podlasie. 
 
 

 

 

Hap & Snap in Brunssum 
Op 4 januari was ie er dan. De hap en snap wandeling 
rondom de Burcht. Het oorspronkelijke plan was het 
om in Stein een georganiseerde tocht te lopen met 
door de horeca verzorgde hapjes en drankjes 
onderweg. Complimenten voor de leden van de 
commissie die het mogelijk gemaakt hebben om in 
ons eigen clubgebouw een 
goed alternatief te bieden. 

Met een bijzonder ruim aanbod aan warme, lekkere en 
gezonde hapjes onderweg werden we getrakteerd op allerlei 
versnaperingen. Je kon amper bijkomen van al dit lekkers. 
Gelukkig was de wandeling er om de onvermijdelijke 
calorieën te verwerken. Eenmaal in de Burcht aangekomen 
was er de soep. Zeg maar gerust SOEP. Er was erwtensoep en 
kippensoep. Daarnaast konden we 2 consumpties op kosten 
van de organisatie nuttuigen. ’s Avonds waren we er aan toe 
om nog iets te eten. Een paar boterhammetjes waren meer 
dan genoeg. Kan dit allemaal voor 5 euro? 
Ik vraag het me af, maar ’t was wel realiteit. Dank je wel 
jongens en meisjes, dit jaar zijn we al weer uitstekend begonnen! 
 

 

PR Commissie 
De Nieuwsbrief is vernieuwd en de 6e editie ligt inmiddels voor je. De WEB site is qua 
fotoreportages up to date en zodanig aangepast dat de foto’s ook daadwerkelijk 
bekeken kunnen worden zonder eerst lastig gevallen te worden met het verzoek om 
eerst lid te worden van een of ander programma. In het nieuws zijn een 3-tal 
verzoeken gehonoreerd –met name de Consumentenwijzer heeft flink uitgepakt- 
terwijl de Trompetter acte de presénce gaf bij de voorstelling van de junioren en 
senioren op de “Ouwe Mert” in Brunssum. Meer informatie over de belevenissen van 
afgelopen jaar in het jaarboek en de nieuwsbrieven 155, 156, 157, 158 en 159. 
Als je nog leuke reacties wil geven of de commissieleden een hart onder de riem wilt 
steken of, en dat zou natuurlijk helemaal te gek zijn, een leuke anekdote of belevenis 
die je bij de repetitie of een activiteit hebt meegemaakt aan de redactie wilt 
doorgeven, dan gaan we kijken of we dit in de nieuwsbrief kunnen plaatsen. 
Karin, Minouk, Imre, Amber, Dirk  en Johan hebben afgelopen jaar met plezier aan de 
nieuwsbrief gewerkt. Rob Kattenberg en Marije Erken hebben te kennen gegeven 
komend jaar geen zitting meer te willen in de PR Commissie.  
 

Adreswijziging 
In april zal het contract 
met de Postbus worden 
beëindigd. Leden die post 
naar het secretariaat 
willen verzenden kunnen 
dat (nu al) doen naar: 

Secretariaat PODLASIE 
Burgermeester van de Kroonstraat 40 

6431XG  Hoensbroek 

 

Polentrip 2014 
Het bestuur van Podlasie heeft besloten om niet deel te nemen aan het festival in 
Polen, juli 2014. 
De beloofde informatie van de organisatie liet op zich wachten, er waren nogal wat 
personen die in deze tijd hun vakantie moesten plannen en er waren te weinig 
aanmeldingen vanuit de dansgroep en koor. 
Jammer dat het niet doorgaat. Hopelijk lukt het een volgende keer wel. 
 

Uitslag enquete 
De afgelopen maand heeft de commissie acties & activiteiten een enquête uitgedeeld 
op de repetities en rondgestuurd per mail. We hebben veel respons gehad en hier zijn 
we erg blij mee. We willen iedereen die de enquête heeft ingevuld dan ook bedanken! 
Jullie mening kan nu gehoord worden en hierdoor kan de commissie nieuwe 
activiteiten organiseren en oude activiteiten verbeteren. We hopen dan ook dat we dit 
jaar veel leuke activiteiten kunnen organiseren en dat er veel deelnemers zullen zijn. 
Dan nu de uitslag van de enquête: 
- 89 % van de leden vindt dat er genoeg activiteiten worden georganiseerd 
- 100 % van de leden vindt de activiteiten die georganiseerd worden leuk 
- Top 5 leukste activiteiten: 

1. Weekend weg 
2. Speurtocht  
3. Hap en stap wandeling 
4. Barbecue 
5. Bowlen / High Tea (met kleine zelf meegenomen hapjes). 

- We kregen  van 7 % van de leden die de enquête ingevuld hebben suggesties om de 
huidige activiteiten te verbeteren 
- En van 39 % van de leden kregen we een suggestie voor een nieuwe activiteit. 
 

 

Bestuur  Podlasie 
Karl Wedick voorzitter 
Ton Grendel   secretaris 
Mirjam Meesen penningmeester 
Patricia Mendel artistieke leiding 
Ton & Johan optredens 
Karin Bijl                 algemene taken 
Johan Elzinga public relations 
Roos Wisman 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 trainingen  
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 Bijl of Minouk Elias 
(06)15 240 110 of (06) 50 123 042 
 
 

Redactie: 
Imre Meijers,  Minouk Elias,             
Amber Meesen  en Johan Elzinga 
 

Copy vóór 10 maart 2014 bij een van 
bovengenoemde redactieleden (liefst 
op emailadres pr@podlasie.nl) 
 
 

 
 

 Podlasie 
 
 
email:  info@podlasie.nl 

 
Klik hier om FACEBOOK  te openen 

 
 

 

 

12-3-’14 Jaarvergadering 
Aanvang 19.30 in de 
Burcht. Meer info volgt. 
Zet alvast in je agenda! 
 
12-4-’14 Paasbrunch 
info volgt 
 
21-5-‘14 Korenavond 
Heerlen. Info volgt 
 
juni ’14 Barbecue 
info volgt 
 
28-9-’14 Korendag 
Optreden koor in d’r 
Brikke-Oave in Brunssum 
 
dec ’14 Sinterklaas 
voor de jeugd. info volgt. 
 
dec ’14 Wintervoorstelling 

Info volgt 

http://galerij.podlasie.nl/
http://issuu.com/japlimbo/docs/jaarboek_2013
http://www.podlasie.nl/images/Nieuwsbrieven/2013-01-22_NB_155a.PDF
http://www.podlasie.nl/images/Nieuwsbrieven/2013-06-03_NB_156.pdf
http://www.podlasie.nl/images/Nieuwsbrieven/2013-09-02_NB_157.pdf
http://www.podlasie.nl/images/Nieuwsbrieven/2013-10-21%20NB%20158.pdf
http://www.podlasie.nl/images/Nieuwsbrieven/2013-12-18_NB_159.pdf
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/home-1/senioren
http://www.podlasie.nl/index.php/en/home-1/koor
http://www.deburcht-brunssum.nl/
mailto:info@podlasie.nl
https://www.facebook.com/poolsezangendansvereniging.podlasie.9?fref=ts
http://www.amateurkunstheerlen.nl/prikbord/oproepen.html
http://galerij.podlasie.nl/

