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Ophaaldata  
oud papier 2014: 
 

12-apr; 10-mei; 14-jun;  
12-jul; 09-aug; 13-sep;  
11-okt; 06-nov; 13-dec 

 

In ‘t zonnetje 
Marije 
Zo’n meid van: “Kom hier, 
dan zal ik ‘t probleem wel 
voor je oplossen” sta je 
zomaar zelf het zonnetje. 
Soms is dat nodig omdat 
persoonlijke gebeurtenissen 
daar aanleiding toe geven. 
Alles verwerken kost tijd en 
we wensen je hierbij zeer 
veel sterkte. Een zonnetje is 
daarbij meer dan welkom 
dachten wij. Vandaar! 

 

Uit eten oud papierploeg door onze “mee-eter” (Math Bex) 

 
Zaterdag 01-02-2014 zijn we wezen uit eten met 
de oud papier ploeg bij Haus Hamacher in 
Gangelt.  
Het was weer gezellig zoals altijd. Dit is ons 
traditionele etentje wat we ieder jaar doen voor 
het ophalen van oud papier op de 2e zaterdag van 
de maand. Wij hebben een goede bezetting en 
doen het met heel veel plezier. 
Het is goed voor onze conditie en het aller 
belangrijkste goed voor de kas zodat wij nog heel 
lang veel plezier kunnen hebben en genieten van 

deze mooie vereniging want zonder deze inkomsten wordt dat een stuk moeilijker. 
Als er mensen zijn die een keer willen mee lopen dan kunnen ze mij bellen of een 
smsje sturen naar: 06-57055400. 
 

Vanuit het bestuur 
  
De Grote Club Actie heeft wederom geen winnende loten voor de club opgeleverd. 
Door de verkoop kon wel € 340,= verdiend worden. Aan alle verkopers heeel hartelijk 
bedankt!!!! Mogen we volgend jaar weer een beroep op jullie doen? 
 

De kostuumcommissie, je weet wel waar Roos de kar trekt, is begonnen met stoffen 
uitzoeken om oefenrokken van te maken. Er zullen wel wat uurtjes achter 
naaimachines gezeten moeten worden. Alvast veel succes dames en hopelijk tot snel 
resultaat 
 

Jubilarissen 
 
Op de ledenvergadering van 12 maart jl. konden een flink aantal jubilarissen worden 
gefeliciteerd: 
5 jaar lid Jayman Breuer, Gemma Krijgsman, Mickey en Vanessa Kolompar, Ewa 

Rozema-Morawska  
10 jaar lid Ton Kouwenhoven, Rick en John Kuiken, Myrna Wismans  
15 jaar lid Dionne Elias  
20 jaar lid Ben Pierik, Irene Pierik Drozdzok  
25 jaar lid Eric en Jola Castenmiller 

 
 
 
 
 

Karl, onze voorzitter liet geen gelegenheid achterwege om de jubilarissen op gepaste 
wijze in het zonnetje te zetten. Leden die niet op de vergadering waren, krijgen de 
preseentjes thuisbezorgd. 
Namens de PR commissie: VAN HARTE PROFICIAT 
 

22 maart jeugd treedt op in centrum van Brunssum 
 
Aansluitend zal er op 29 maart een 
vriendjes/vriendinnetjesdag georganiseerd 
worden. Om er de vaart in te houden wordt dit 
20 en 27 september nogmaals herhaald.  
 
Op 22 maart trok de kindergroep veel bekijks in 
het centrum van Brunssum. Onze kinderen 
hebben daar, ondanks een koude wind, buiten 
twee optredens verzorgd en één in het 
winkelcentrum de Parel. Sheila, Mickey, 
Graziana, Kevin, Anouk, Vanessa en Laura waren 
er die dag bij. Ze hebben ervoor gezorgd dat er aandacht kwam voor onze open 
‘vriendjes- en vriendinnetjesdag’ van de week erna. Ook de moeders van de kinderen 
hebben flink hun best gedaan om reclame te maken en de groep te promoten. 
De ijscoman op de markt bood de kinderen na afloop smakelijke ijsjes aan, die gretig 
in ontvangst werden genomen, ondanks de regen. 
De week erna, op 29 maart, hadden we de open ‘vriendjes- en vriendinnetjesdag’ in 
het Poolse Huis. We wachtten gespannen af of onze reclame ervoor had gezorgd dat er 
veel kinderen zouden komen kijken. Sheila nam zelf een vriendinnetje mee, Jasmine. 
Jasmine deed gelijk enthousiast mee. De kinderen lieten zich van hun beste kant zien, 
en we hebben flink geoefend op allerlei dansjes. De rest van de ochtend kwamen er 
geen andere kinderen kijken. Helaas… Gelukkig zijn Jasmine en haar moeder 
enthousiast en zijn ze van plan om nog een aantal keer te komen kijken en meedoen! 
 

 

Bestuur  Podlasie 
Karl Wedick voorzitter 
Ton Grendel   secr., optreden 
Mirjam Meesen penningmeester 
Patricia Mendel artistieke leiding 
Marije Erken bestuurslid 
Karin Bijl                algemene taken 
Johan Elzinga pr., optreden 
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 

NL35 INGB 0006 2930 41 
t.n.v. penningmeester Podlasie 
 

De  contributie bedraagt  :  
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 16 mei 2014 bij een van 
bovengenoemde redactieleden (liefst 
op emailadres pr@podlasie.nl) 
 

 
 

 Podlasie 
 
 
email:  info@podlasie.nl 

 
Klik hier om FACEBOOK  te openen 

 
 

12-4-’14 Paasbrunch 
in het Poolse Huis; 
aanvang 12 uur. 
 

14-5-‘14 
Koor treedt op in Geleen 
 

21-5-‘14 Korenavond 
Heerlen. Info volgt 
 

25-5-’14 Heerlen info 
volgt 
 

15-6-‘14  met Jong leven 
in Openluchttheater Brssm 
 

juni ’14 Barbecue 
info volgt 
 

20-9-‘14 
Vriendjesdag Pools Huis 
 

27-9-‘14 
Vriendjesdag Pools Huis 
 

28-9-’14 Korendag 
Optreden koor in d’r 
Brikke-Oave in Brunssum 
 

dec ’14 Sinterklaas 
voor de jeugd. info volgt. 
 

13-12- ’14 
Wintervoorstelling 
Info volgt 

Op de website van Podlasie 

worden regelmatig nieuwe 

albums en kronieken 

toegevoegd. Zo is de kroniek 

van 2003, 2004 en 2013 

nog niet zo lang geleden 

gedigitaliseerd en opgenomen 

. 

http://www.haus-hamacher.de/nl/
http://www.haus-hamacher.de/nl/
https://www.clubactie.nl/
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/
http://issuu.com/japlimbo/docs/jaarboek_2003
http://issuu.com/japlimbo/docs/jaarboek_2004
http://issuu.com/japlimbo/docs/jaarboek_2013
http://galerij.podlasie.nl/

