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ACTIVITEITEN

NIEUWS

22-11-‘14 Sinterklaas
voor de jeugd. info volgt.

Vriendjesdag Poolse Huis

17-12-‘14
Optreden koor voor Kath. Vrouwenver.
Langeberg - Brunssum tussen 20.15 uur
en 21.30 uur (2 blokken).

De vriendjes en vriendinnetje dag is vandaag weer gehouden. Kijk op het krantenbericht van de 27e september
naar de respons die de media aan deze activiteiten besteedt.

03-01-’15 Nieuwjaarsvoorstelling

Info volgt

Ophaaldata
oud papier 2014:
06-nov; 13-dec

Ticker-Tape parade Brunssum

Bijeenkomst voor de parade was natuurlijk ons
vaste honk, de Burcht, waar we om twaalf uur
aanwezig moesten zijn om ons om te kleden.
Bij aankomst waren diverse ouders al bezig met
de peuters, want dat is altijd veel werk. Nadat
iedereen in zijn kleding zat werd er
gezamenlijk naar de Oude Markt gereden, waar
de opstelling voor de parade zou zijn. Om de
tijd te doden tot de start werden er door de
diverse mensen wat foto’s genomen. Hierbij een
foto van het nieuwe monument op de Dorpstraat. Natuurlijk waren er ook de nodige
muziek korpsen aanwezig waaronder de “Coriovallum" pipe band uit Heerlen. Ook
waren er de nodige Amerikaanse voertuigen te zien, waaronder een amfibie voertuig
welke eigendom is van de broer van Andre Rieu.
Het was mooi om te zien dat Podlasie ook andere
kleding heeft dan dat er bij de optredens wordt gedragen, iets wat voor mij
vaker gedaan moet worden. Terwijl we
stonden te wachten kregen we een
regenbui over ons heen, maar die was
gelukkig om twee uur verdwenen tot de
parade begon. De tocht liep door de
Dorpstraat naar de Kerkstraat en
vervolgens de winkelstraat in. Vanwege
het mooie weer was het redelijk druk
langs de route. De ontbinding van de
parade was op het Lindeplein waar de peuters nog een klein dansje uitvoerden
als afsluiting. We mogen spreken van een goede presentatie van onze
vereniging.

Brunssum, 27 september 2014

Voor leden die om een of andere
reden iets te melden hebben,
zoals geboortes, huwelijken of
leuke bezigheden die uitgevoerd
werden, soms is er nog een
plaatsje over en die kunnen we
dan best vullen met zo’n stukje.
Laat je niet weerhouden.

door Rob Kattenberg

Brunssum, 21 september 2014.

Vriendjesdag Poolse Huis
Valt ’t al op?
Er zijn steeds weer andere
schrijvers in de nieuwsbrief actief.
Was er in de vorige nog Ton
Kouwenhoven die een stukje over
de Paasbrunch verzorgde, deze
keer vinden jullie, naast de
redactieleden, ook een stukje van
Rob Kattenberg, Math Bex en
Jannet van de Kolk over de
voorstellingen die in de afgelopen
periode geweest zijn.
En zeg nou zelf, eigenlijk konden
ze gemakkelijk in het vaste
redactieteam een plaatsje krijgen,
toch?

door Johan Elzinga

Brunssum, 20 september 2014

door Weekblad GEZiEN – Brunssum 1 oktober 2014
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VERENIGING
Bestuur Podlasie
Karl Wedick
Ton Grendel
Mirjam Meesen
Patricia Mendel
Marije Erken
Karin Bijl
Johan Elzinga
Roos Wismans
Dirk Elias

NIEUWS

Voorzitter
Secr. optreden
Penningmeester
Artistieke leiding
Bestuurslid
Algemene taken
PR, optreden
Kostuums
Acties/Activiteiten

Telefoonnummers Podlasie
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 (045) 521 80 99 / (06) 11 166 999
Senioren
Patricia (06) 12 158 845
Jeugd
Karin (06)15 240 110 of
Minouk (06) 50 123 042

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

29 okt 2014.

Amber

Copy vóór 22-12-2014 bij een van
bovengenoemde redactieleden (liefst op
emailadres pr@podlasie.nl)

Korendag Brunssum

door Math Bex
Brunssum, 28 september 2014
Zondag 28-09-2014 was er een Korendag in de Brikke-Oave in Brunssum.
Het koor moest om 13.45 aanwezig zijn zodat wij ook naar de andere
koren konden luisteren. De dansgroep trad na de pauze op. De middag
begon om 14.00 uur en eindigde om 17.20 uur. Dus de middag was precies
lang genoeg.
Ondanks het mooie weer(22 graden) was er toch veel publiek op
afgekomen. Het was erg warm en benauwd binnen. Er traden 7 koren op
met allemaal hun eigen genre. Podlasie trad als 4e groep op. Zelfs zonder
zang en dans kwamen wij goed voor de dag met onze kleurrijke kostuums.
Het was een optreden uit het boekje voor het koor en de dansgroep en het
was een frisse show want alles liep perfect tenminste bijna perfect want Ton
Grendel en zijn partner waren de weg kwijt bij het afgaan van de podium na
de dans de Wielkopolski. De hele groep ging door het middenpad de
podium af maar Ton en zijn partner verlieten de podium via de zijkant
(typisch Ton). Desondanks waren Zdzisia en Patricia ZEER TEVREDEN over
de zang en dans!
Het publiek heeft genoten van alle optredens wat te merken was aan de
stilte en aandacht vanuit de zaal het was een grandioos publiek! Als
afsluiter zongen de koren gezamenlijk het mooie lied Brunssum heeft meer
wat alle koren maanden vooraf gerepeteerd hebben!
Het klonk schitterend met zo’n groot koor op het podium.
Al met al kunnen we zeggen dat het een zeer geslaagde dag was om naar terug te kijken en voor Podlasie weer
een zeer goede PR.

Najaarsconcert met Didoko

door Jannet van de Kolk

Brunssum, 5 Oktober 2014

De voorzitster van Dierdonkkoor was zo vriendelijk om de bijdrage van het Najaarsconcert te leveren. Zoals te
lezen valt, kijkt men met plezier terug op deze zondagmiddag

Zondag 5 oktober optreden Brunssum
Het was een hele reis gelukkig waren er genoeg auto’s dus we konden lekker ruim zitten.
Eerst zijn we naar Mieke (een lid van ons koor, die naar Brunssum is
verhuisd) gegaan, om daar met elkaar een broodje en koffie te nuttigen.
Het was een warm onthaal daar in Brunssum. En de broodjes en koffie
gingen er dan ook goed in.
Bedankt Mieke en Johan voor de goede zorgen.
Eenmaal in de zaal ging het inzingen wat stroef maar dat mocht de pret
niet drukken. We moesten even lekker los komen, dit was tenslotte de
eerste keer dat we de liedjes van ons jubileumconcert allemaal uit het
hoofd moesten zingen.
Erg spannend allemaal maar ook een goede graadmeter, hoever zit ik
met de teksten. Nou dat ging eigenlijk best goed.
We waren daarom helemaal niet ontevreden met het resultaat.
Ook het commentaar uit de zaal mocht er zijn. De mensen hebben volgens ons genoten die middag ook het
optreden van Podlasie was erg goed.
Bedankt voor de fijne dag en we zien jullie graag terug bij onze jubileumconcert.
Na maanden van voorbereiding en onder de goede leiding van onze dirigent Wil Bolenius en onze choreografe
Maria van Gastel ook onze muzikanten mogen we niet vergeten, Lodewijk Holzken op keyboard, Bas Cooijmans
op Bas en Bertil Verbaarschot op drums, denk ik dat we een prachtige show gaan neerzetten.
Groetjes en tot ziens in de Cacaofabriek

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

Jannet van de Kolk
Voorzitter Dierdonkkoor DIDOKO

Jeugd treedt op voor Reumavereniging Heksenberg
door Karin Bijl
Brunssum, 18 oktober 2014
Op zaterdag 18 oktober heeft de kindergroep opgetreden in cultuurhuis Heksenberg. Het was de eerste dag van
de herfstvakantie en stralend weer, wat vonden we het jammer dat we binnen moesten optreden! Onze
artistiek leidster, Patricia, was trouw aanwezig, ondanks dat het haar verjaardag was. ’s Ochtends had ze zelfs
nog geregeld dat Mickey, Vanessa, Laura en Kevin teruggebracht zouden worden vanuit Rotterdam. Zij waren
het optreden helemaal vergeten, en Patricia had hen gelukkig gebeld om ze eraan te herinneren. Vanwege
wagenziekte kon Laura uiteindelijk niet meer komen, maar haar broertjes en zus kwamen op het laatste
moment nog in de Burcht binnen om zich om te kleden.
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En jongens en meisjes, was de
snoepzak net zo groot als deze
foto en zat er net zoveel lekkers
in?

29 okt 2014.

Daarna vertrokken we met zijn allen richting het cultuurhuis. Buiten werden
nog wat groepsfoto’s gemaakt, en toen gingen we naar binnen. Al snel
zagen we dat de zaal bomvol zat. Er was een heus oktoberfest aan de
gang. Ook onze voorzitter, Karl, was aanwezig om ons aan te moedigen.
Nadat een meneer klaar was met
spelen op zijn accordeon, mochten
wij het podium betreden. We werden
ontvangen met een hartelijk applaus.
De kinderen dansten Grozyk, Nie Che
Ce, Trojak en Warminski, en zongen
met zijn allen de Kaszubski Nuty.
Natuurlijk kregen de kinderen een daverend applaus! Ook kregen alle
kinderen een zak snoep en wat te drinken als bedankje. Weer een
succesvol optreden van onze kindergroep!
De link laat de foto’s van de reumavereniging zien die nog meer gemaakt zijn.

Een bijzonder optreden van het koor op 24 oktober.
door Hein Polman
De foto’s zijn van Rob Piosik (via Facebook gedownload)
Na onze gebruikelijke omkleed sessie in de Burcht togen wij op naar Merode in Stein. Ons optreden was
een verrassing voor Mevrouw Piosik-Maas die al jaren samen met haar partner (van Poolse afkomst en
helaas inmiddels overleden is ) heel lang pakketten en vele andere
gebruiksvoorwerpen naar Polen heeft gebracht vanuit Nederland. We
konden in de auto van Wim gelukkig achter Rob aanrijden , want de
TomTom van Wim gaf geen krimp. Tot mijn verbazing bleek toen we
bij Merode arriveerden dat ik daar 10 jaar geleden ook al eens
geweest was. We waren royaal op tijd en onze dirigente had dank zij
een goede plattegrond de locatie ook op tijd bereikt want zij moest
tot 15.30 werken en om 16.00 uur aanwezig zijn in
Stein. Om 16.00 uur kwam Mevr. Piosik binnen en zij
was stomverbaasd zoveel bekenden te zien, want zij wist natuurlijk niet wat er
ging gebeuren. Even later kwam Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang,
de Burgemeester van Stein, gevolgd door een wethouder,
de kabinetschef, de Secretaresse en niet te vergeten het Oranje
committee van Stein.
Er begon bij Mevr. Piosik iets te dagen. Zeker toen ze op het
podium werd uitgenodigd en de burgemeester met haar verhaal
begon. Ze deelde mee dat de Koning het had behaagd om
Mevr. Piosik een onderscheiding te verlenen voor het vele
werk dat Mevrouw voor Polen gedaan had , maar daarnaast
was ze ook heel actief geweest in diverse organisatie.
Duidelijk werd verteld dat je niet zomaar een onderscheiding
krijgt.
Vanuit het publiek werd begonnen met het zingen van Stola en dat werd door
Podlasie direct mee ingezet. De tweede verrassing voor Mevr. Piosik was het
optreden van het koor van Podlasie. Na het zingen van Gdybym ja była , W Moim Ogródecku nodigde Johan
de feestelinge uit om met hem onder het zingen van Zachodzi słoneczko door het koor, te dansen
hetgeen beide prima beviel. Na het zingen van het vrolijke lied Karlik werden er nog twee serieuzere
liedjes gezongen
(Pocóźeś mnie matuleńko en O mój rozmarynie red.) en jammer genoeg verslapte de aandacht van het
aanwezige publiek. Podlasie feliciteerde Mevr. Piosik en Johan praatte ons optreden op zijn charmante
manier aan elkaar met uitleg van de liederen.
Na een heerlijk glas champagne en enkele snacks vertrok Podlasie
tevreden naar Brunssum.
Op deze link kun je ook de live beelden zien van de Lokale Omroep Stein
beluisteren en bekijken.
Noteer alvast in de agenda voor 2015:

Ophaaldagen oud papier
17
11
11
10

jan; 14 feb; 14 mrt;
apr; 16 mei; 13 jun;
juli; 08 aug; 12 sep;
okt; 14 nov; 12 dec

