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ACTIVITEITEN
15-6-‘14 met Jong leven in
Openluchttheater Brssm
Laatste repetitie voor de
vakantie:
5 juli kinderen
9 juli koor
11 juli senioren

29 mei 2014.

NIEUWS

VERENIGING

Kostuuminventarisatie

Bestuur Podlasie

door Johan Elzinga
Tja, een pools folkloristische dans- en zangvereniging die al bijna 40 jaar bestaat
verzamelt nogal wat. Gelukkig zijn er modellen om een gedeelte van deze
eigendommen te presenteren en eerlijk is eerlijk, alles van de kindergroepen moet
nog! Kun je nagaan. Roos, Peter, Myrna, Minouk, Jaymen en Johan zijn een drietal
avonden bezig geweest om al dit fraais op de gevoelige plaat vast te leggen.

12-7- ’14 Barbecue
Informatie middels het
inschrijfformulier
22-8-'14
Bruiloft Karin en Ruud. De sr
en jr zullen een klein program
ma'tje verzorgen....
Reserveer de middag alvast in
je agenda. In Kasteel
Doenrade gaat het feest
plaatsvinden.
20-9-‘14
Vriendjesdag Pools Huis
27-9-‘14
Vriendjesdag Pools Huis
28-9-’14 Korendag
Optreden koor in d’r BrikkeOave in Brunssum
(poster 2013)
5-10-‘14
Najaarsconcert in de Burcht
met het Dierdonkkoor
18-10-'14
De jeugdgroep treedt op in
gemeenschapshuis
Heksenberg voor
reumavereniging "Parkstad"
tussen 14.00 en 14.30 uur
dec ’14 Sinterklaas
voor de jeugd. info volgt.
13-12- ’14 Wintervoorstelling

Info volgt

Ophaaldata
oud papier 2014:
14-jun; 12-jul; 09-aug;
13-sep; 11-okt; 06-nov;
13-dec
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Paasviering

door Ton Kouwenhoven

Zaterdag 12 april 2014 was het dan zover, de paasbrunch!
Het weer zat in elk geval mee, het was lekker zonnig die dag. Als
eerste hadden de kinderen de eieren die verstopt waren gezocht.
De paashaas had goed zijn best gedaan; zo goed dat één ei zelfs
niet teruggevonden kon worden. Daarna was het tijd om een hapje
te eten en wat te drinken.
Er was van alles om uit te kiezen. Allerlei gebakjes, mini
pizzaatjes, soep en natuurlijk paaseieren. Wel was er nog een
beetje discussie over het volume van de muziek.
Al met al was het een geslaagde dag, weer goed georganiseerd en veel gezelligheid.

Optreden 14 mei

door Karin Bijl
Woensdagmiddag 14 mei. Samen met Mickey en
Kevin zit ik in de auto, op weg naar de Biesenhof
in Geleen. ‘Zijn we daar al eens geweest?’
vraagt Mickey. Ik vertel hem dat ik er nog nooit
ben geweest. Hij ook niet, zegt hij, en Kevin
roept vanaf de achterbank dat hij er ook nog
nooit is geweest. Ze vinden het wel wat
spannend, ergens optreden waar ze nog nooit
zijn geweest. ‘Is het daar leuk?’ vragen ze. ‘Ik hoop
het’, antwoord ik. >> meer

Optreden 21 mei

Door Mieke Elzinga

Week van de amateurkunsten in Heerlen
In de week van 18 t/m 25 mei 2014 vond in Heerlen de week van de amateurkunsten
plaats. Amateurkunstenaars uit Heerlen en omgeving laten hun werk zien. Podlasie was
hierbij op 2 dagen ook van de partij.
Optreden koor
Op woensdagavond 21 mei heeft het koor van Podlasie een ‘spetterend’ optreden
verzorgd in het Savelbergklooster. Tijdens deze avond traden ook 2 andere koren op.
>>meer

Optreden 25 mei

Door Mieke Elzinga

Optreden in het Cultuurhuis/Patronaat in Heerlen

Jaja Dionne, je bent wel
niet meer actief op de
dansvloer in kostuum, we
mogen je toch nog vaak
begroeten bij de repetities en
voorstellingen. Voor mij is het
een groot genoegen dat je zo
actief met de fotoreportages
bezig bent. Daardoor kunnen
we blijven genieten van heel
veel mooie prenten in onze
nieuwsbrief en op onze
website. Ik hoop je nog vaak
te mogen tegenkomen, liefst
met de camera om je nek.

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

Het optreden in het Cultuurhuis in Heerlen
afgelopen zondag 25 mei hoorde ook nog bij de
Week van de Amateurkunsten (WAK)
De hele middag waren er op verschillende podia
een grote verscheidenheid aan amateurkunsten
te bewonderen.
De seniorengansgroep van Podlasie danste om
12.30 uur twee dansen in de theaterzaal waarbij
het koor op de achtergrond mee zong.
Dat meezingen viel niet mee omdat er achter op
het toneel nagenoeg geen licht was waardoor de
tekst in de muziekboeken onleesbaar was. Niettemin
hebben de dansers een perfecte show weggegeven.
Daarna, om 13.00 uur, nog een optreden van 20 minuten van het koor. Het was niet
makkelijk zingen daar in het theatercafé. Een groot verschil met het Savelbergklooster
afgelopen woensdag. Alweer een ervaring rijker!

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Optreden

(045) 522 00 72
(045) 521 80 99
(045) 527 29 05
(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 22 aug 2014 bij een van
bovengenoemde redactieleden (liefst
op emailadres pr@podlasie.nl)

Podlasie
email: info@podlasie.nl
Klik hier om FACEBOOK te openen
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door Karin Bijl

Woensdagmiddag 24 mei. Samen met Mickey en Kevin zit ik in de auto, op
weg naar de Biesenhof in Geleen. ‘Zijn we daar al eens geweest?’ vraagt
Mickey. Ik vertel hem dat ik er nog nooit ben geweest. Hij ook niet, zegt
hij, en Kevin roept vanaf de achterbank dat hij er ook nog nooit is
geweest. Ze vinden het wel wat spannend, ergens optreden waar ze nog
nooit zijn geweest. ‘Is het daar leuk?’ vragen ze. ‘Ik hoop het’, antwoord
ik.
Na een ritje door het heuvelachtige Sweikhuizen, arriveren we bij de
Biesenhof. Mickey ziet een klasgenootje staan en is direct enthousiast.
We stappen uit en Mickey gaat naar zijn klasgenootje toe. De Biesenhof
blijkt een prachtige boerderij met binnenplaats te zijn, waar ook nog
eens ijsjes te koop zijn. De kinderen moeten dit even bekijken en lopen
met zijn allen de ijszaak bij de boerderij in. We zijn wat te vroeg, dus we moeten wachten op het binnenplein. Een mooie
gelegenheid om nog wat foto’s te maken. Dionne wordt ingeschakeld en er worden leuke groepsfoto’s gemaakt.
Op de binnenplaats is een fonteintje. Ondanks herhaalde waarschuwingen om niet op de rand te gaan staan, gaat Vanessa
er toch op staan en verliest haar evenwicht. Een doorweekte schoen en panty zijn het resultaat.
Voor Yasmine en Maxime is het de eerste keer dat ze met Podlasie op gaan treden. Het kostuum staat ze in ieder geval
goed.
Hier het bewijs:

Na een poos gewacht te hebben, zijn we dan eindelijk aan de beurt. Johan kondigt ons aan. Enthousiast dansen de
kinderen de Grozyk. Daarna moeten we weer even wachten, omdat het koor enkele liedjes zingt. Vervolgens dansen de
kinderen Nie che cie, waarna het koor weer zingt. Dan mogen Mickey, Vanessa en Anouk met zijn drieën de Trojak laten
zien, begeleid door zang van het koor. Daarna dansen we met de hele kindergroep de Warminski. Tot slot zingt het koor
nog een liedje en mogen we met zijn allen erbij staan. Het publiek is laaiend enthousiast en biedt de hele groep ijsjes aan.
Niet alleen de kindergroep was hier blij mee, hè Ton?
Tijdens het eten van de ijsjes heeft Kevin nog een ongelukje en valt met zijn neus de trap op. Een bloedneus is het gevolg.
Gelukkig is de moeder van Anouk er (met zakdoekjes) om hem te troosten.
Op de terugweg verzucht Mickey: ‘Het was wel leuk, hè, om daar voor het eerst op te treden.’

Optreden 21 mei

Door Mieke Elzinga

Week van de amateurkunsten in Heerlen
In de week van 18 t/m 25 mei 2014 vond in Heerlen de week van de amateurkunsten plaats. Amateurkunstenaars uit
Heerlen en omgeving laten hun werk zien. Podlasie was hierbij op 2 dagen ook van de partij.
Optreden koor
Op woensdagavond 21 mei heeft het koor van Podlasie een ‘spetterend’ optreden verzorgd in het Savelbergklooster.
Tijdens deze avond traden ook 2 andere koren op.
Als eerste koor Coda uit Heerlen, zij brengen voornamelijk Engelstalige close harmony repertoire van bekende
tekst/muziekschrijvers. Ik kan niet anders zeggen dan dat er voor mijzelf af en toe ‘kippenvel’-momentjes waren. Dat zegt
genoeg denk ik.
Vervolgens een optreden van Popkoor Thirdwing uit Heerlen. Popkoor Thirdwing heeft een eigen combo en is een
enthousiast en energiek koor dat voornamelijk gearrangeerde popsongs brengt.
Als laatste ons “eigen” Podlasie-koor. We waren jammer genoeg niet op volle sterkte maar samen met de dirigent
hebben we er een mooi concert van gemaakt.
Volgens mij hadden we een aandachtig publiek. Dat was te merken omdat het tussen de coupletten door af en toe zo stil
was dat je een speld kon horen vallen.
De mooie akoestiek van het Savelbergklooster heeft daar zeker nog aan bijgedragen.
Op het einde kregen we het publiek zelfs nog aan het ‘sjunkelen’ met ‘Geneet van ’t leave …….’

