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ACTIVITEITEN NIEUWS  
 

15-03-2015 Ledenvergadering 
Agenda wordt t.z.t. opgestuurd / 
verstrekt.  Aanvang is 10.00 uur en 
wordt gehouden in de Burcht 
 
22-03-2015 Korendag Brunssum 
Net als in 2014 doet Podlasie weer mee 
met de korendag in de Brikke-Oave.  
Nu zal alleen het koor een voorstelling 
verzorgen, samen met nog 7 andere 
koren. 
 
??-12-2015 Optreden Simpelveld  
voor ouderenzorg (SWOBS). Alle 
groepen. Info volgt 
 

Okt 2016 Jubileum 40 jaar PODLASIE 
De plannen worden momenteel al 
uitgebroed. Meer info komt vanzelf 
 

 

Ophaaldata 
oud papier 2015: 

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

 

 
 
 
 

 

Nagekomen bericht: 

Jeugd treedt op voor reumapatiëntenvereniging Heerlen 
Heerlen, 18 oktober 2014, nagekomen verslag door John Paas 
 
Beste heer Elzinga, 
 
Allereerst wat het kort verslag betreft het volgende: 
Op 18 oktober j.l. heeft de jongeren dansgroep van Podlasie opgetreden voor leden 
van de reumapatiëntenvereniging Heerlen e.o. in het Gemeenschapshuis Heksenberg. 
Zij waren gekleed in Poolse kledij, hetwelk er fleurig uitzag. 
Een half uur lang voerden zij verschillende dansjes uit op het grote podium, waarbij 
vooral de allerkleintjes de volle aandacht van het publiek kregen. 
Het was heel leuk en de mensen waren ook enthousiast hoe die kleintjes de diverse 
dansjes uitvoerden. 
Bij navraag aan enkele leden van onze vereniging, wat zij nu het leukste vonden, was 

wel het optreden van de kleintjes van de dansgroep. 
Na afloop van het optreden werden de kinderen verrast met een kleine snoepzak. 
  
Wat betreft de foto’s heb ik een dvd gekregen met wel 20 foto’s van de 
dansgroep. Ik weet niet hoe ik deze moet verzenden via e-mail of anderszins. Op 
deze dvd staan ook andere foto’s van de feestmiddag. 
Als u hiervoor een oplossing weet, hoor ik dit graag. 

Met vriendelijke groeten, 
John Paas, RPV Heerlen e.o. 

 

CD Opname jeugdgroep in Pools Huis door Karin Appelhof - Bijl 

Brunssum 15 november 2014  
 

Vandaag was het dan zover! Het Poolse huis werd omgetoverd in een echte geluidsstudio en 
de kindergroep mocht dan eindelijk na weken oefenen hun eigen cd opnemen. Nadat 
iedereen op een rijtje stond voor de twee microfoons, begonnen de kinderen enthousiast 
te zingen. Ze kregen daarbij ondersteuning van Paulina en Ursula, de moeders van Kinga 
en Alouette, en Rianne en Myrna van de seniorengroep. De eerste zangpoging werd al snel 
afgekapt door Ivo, de opnameleider (tevens de schoonzoon van onze voorzitter Karl). Er 
werd niet in de maat gezongen. Patricia en Minouk gingen toen vooraan staan om te 
dirigeren. Dit verliep beter. In totaal werden er drie liedjes opgenomen. Door Patricia, 
Ursula, Paulina, Rianne en Myrna werd ook een liedje ingezongen. Johan was inmiddels 
van de partij en zong enthousiast met de dames mee. In zijn enthousiasme was hij 
zelfs mee aan het swingen op de maat. Achteraf hoorden we dat het liedje dat de ouderen 
hadden ingezongen, helaas niet bruikbaar was... het klonk te vals.... De andere opnames 

zijn volgens Ivo wel goed gelukt. Deze kunnen we gaan gebruiken tijdens de repetities en 
optredens. Bent u benieuwd hoe ze klinken? Kom dan snel eens luisteren! 
 

Sinterklaas in Brunssum   (link geldt alleen met facebook-account). door Karin Appelhof-Bijl 

Brunssum, 22 november 2014 
 
We waren vroeg aan de beurt 
dit keer. Nog maar een week 
in het land en Sinterklaas 
wilde onze kindergroep al 
een bezoekje brengen! 
Op 22 november 2014 was het 
dan zover. Sinterklaas en 
zwarte Piet werden 
enthousiast ontvangen door 
onze kinderen. Een paar 
kinderen durfden zelfs solo 
een liedje te zingen voor 
Sinterklaas. Ook lieten ze een 
paar dansjes zien, waaraan 
Piet enthousiast mee deed. 
Stacey vond Sinterklaas zo 
lief, dat ze hem een dikke 
knuffel gaf. De (groot)ouders 
mochten ook nog even hun 
beste beentje voorzetten en 
zongen voor Sint het lied: 
'Zwarte Piet ging uit fietsen'. 
Na alle cadeaus uitgepakt te hebben, gingen de kinderen samen met Sinterklaas en Piet op de foto. 
Daarna moesten we Sinterklaas en zwarte Piet alweer uitzwaaien. 
 

 
 

WELKOM 
Altijd fijn, nieuwe leden 
verwelkomen. Tonia Zuidland bij 
het koor en  Cintia Raffel bij de 
junior dansers, van harte welkom.  
We wensen jullie veel plezier bij 
Podlasie. 
 
Maxim Dahlen kon helaas niet 
langer bij ons blijven. Jammer 

http://galerij.podlasie.nl/#!album-39
http://galerij.podlasie.nl/#!album-40
http://galerij.podlasie.nl/#!album-39
http://galerij.podlasie.nl/#!album-41
https://www.facebook.com/video.php?v=723300647747916&set=vb.100002039624533&type=2&theater
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VERENIGING NIEUWS 

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 Acties/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  (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,             
Amber Meesen  en Johan Elzinga 
 

Copy vóór 28-02-2015  bij een van 
bovengenoemde redactieleden (liefst 
op emailadres pr@podlasie.nl) 
 
 

 

 
 

 
 

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

 

Koor zingt sterren van de hemel in Brunssum   door Johan Elzinga 

Brunssum, 17 december 2014.  
 

Kerstviering  voor de vrouwenbond van de Langeberg waar ’t koor van Podlasie 
haar Kersliederen ten gehore mocht brengen. Marije was er bij om de zaak aan 
mekaar te praten. Laat ze ook nog gedichten en gedachten hebben 
meegenomen voor het warme publiek dat met tussenpozen ademloos naar onze 
prestatie luisterde.  
En terecht! We hebben er een mooie show van gemaakt die in dank 
werd aangenomen. Zdzisia moest af en toe de 
hoek in, niet omdat ze stout was, maar 
omdat het orgel wat krap geparkeerd stond. 

De stroom was een beetje matig, Zdzisia 
moest improviseren om de begeleiding op een alternatieve manier uit te 
voeren. Het gedicht over sneeuwvlokjes die mekaar een tweede keer 
tegenkwamen, was hilarisch, vooral toen de presentatrice het had over: ”ze 
sneeuwden nog lang en gelukkig”. Een succesvolle avond die voor komend 
seizoen  veel potentie met zich meebrengt!  
Jammer dat het lied “Geneet va ‘t laeve” niet door iedereen mocht worden 
meegezongen…. 
Oh ja Marije, snoertjes aan microfoons leiden soms rare levens en kom je op de vreemdste plaatsen 
tegen…. 
 

“Eindelijk was het dan zover…” door Henk Aldewereld 

Brunssum, 3 januari 2015 
 
Eindelijk was het dan zover. Waar ik me al een héél jaar op verheugd had, die tijd was 
nú aangebroken! 
Zaterdagmiddag 14.00 uur in het Poolse Huis. Ik moet zeggen het was een gezellige 
boel, de hapjes, de drankjes en dan het “spel” waarop ik me al een héél jaar verheugd 
had! “KIENEN”. Er heerste een doodse stilte in de zaal, wat voor mij erg moeilijk was. 
Ik kreeg steeds te horen ”sst, sst, anders horen we de nummers niet”. Na de derde 
nummerafroep was ik de tel al kwijt. De 
buren hielpen mij, dáár, dáár, moet 
je dat dopje op leggen! Dus zij 
hadden dubbel werk, mijn kaart en 

hun eigen kaart bij houden. Het spel 
duurde ongeveer tot 17.00 uur. De 

jeugd ging geloof ik met de meeste prijzen weg, maar ik moet 
zeggen het was leuk en gezellig. 
Maar voor mij één nadeel! ’s Avonds in bed ging het nog door mijn 
hoofd: 
 

“21, 7, 12, 18, 24, 36, 90”. 
Met vriendelijk groet 
Henk Aldewereld.  (Ik kijk alweer uit naar het volgende Kienfeest.) 
 

WOSP  door Urszula Bielecka  

Brunssum, 11 januari 2015 
 
Op zondag 11-01-2015 was het eerste optreden van onze kinderdansgroep in 2015. Dat was 

tijdens de Poolse actie “WOSP”  in Brunssum. De kinderen hebben goed gedanst en het Poolse 
publiek heeft ook mee gezongen. Dat was een hele leuke zondag. Dank je wel kinderen ;) 

   
 

WOSP, vrij vertaald “Groot Orkest 

van Kerst Liefdadigheid”, werd in 
1993 opgericht door Jerzy Owsiak, 
Lidia Niedźwiedzka - Owsiak, 
Bohdan Maruszewski en Piotr 
Burczyński. De belangrijkste 
doelstelling is "bescherming van de 
gezondheid en het redden van 
levens van kinderen door het 
leveren van medische apparatuur 
aan openbare ziekenhuizen" 
(volgens de akte van oprichting). 
 
 
 

 

http://galerij.podlasie.nl/#!album-42
http://www.podlasie.nl/index.php/en/groepen/peuters
http://www.podlasie.nl/index.php/en/groepen/junioren
http://www.podlasie.nl/index.php/en/groepen/senioren
http://www.podlasie.nl/index.php/en/groepen/koor
http://www.deburcht-brunssum.nl/
http://www.podlasie.nl/
mailto:info@podlasie.nl
https://www.facebook.com/poolsezangendansvereniging.podlasie.9?fref=ts
http://www.polenvoornederlanders.nl/?page_id=7292
http://www.polenvoornederlanders.nl/?page_id=7292
http://galerij.podlasie.nl/#!album-42
http://galerij.podlasie.nl/#!album-43
http://galerij.podlasie.nl/#!album-43

