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ACTIVITEITEN
30-08-2016
Bestuursvergadering
03-09-2019
1e Repetitie jeugd in het
Poolse Huis
07-09-2016
1e Repetitie Koor in
de Burcht
25-09-2016
Nieuw Lotbroek.
Optreden buurtfeest
Hoensbroek voor de
seniorengroep

40e Jaargang

30 aug 2016

NIEUWS

Open dag juniorengroep

Door Johan Elzinga, Brunssum 4 juni 2016
Alweer een traditie! De jeugd zet, dit keer gekostumeerd!, hun beste beentje voor. De
opkomst van de jonge danseresjes was niet overweldigend, maar het enthousiasme en de
inzet waren er niet minder om. Nog een paar vriendjes te gaan, zou ik zeggen.

Even wat reclame tussendoor
Uit HALLO BRUNSSUM 6 juli 2016

05-10-2016
Generale repetitie.
Repeteren in d’r BrikkeOave
07-10-2016
40 jaar Podlasie.
Reünie in de Burcht
08-10-2016
40 jaar Podlasie
Receptie en Gala-avond
in d’r Brikke-Oave
17-11-2016
Optreden K.B.O..
Wittevrouwenveld
Maastricht

OUD Papier
Ophaaldata

2016
10 sep; 08 okt; 12 nov;
10 dec.

Fotoreportages
Het lukt niet om de
fotoreportages in deze
nieuwsbrief te koppelen
aan de foto’s.
Om ze te bekijken kun
je de galerij openen
waar alle foto’s in staan.
Klik op onderstaande
link of kopieer
onderstaande link naar
je webbrouwser (bv.
Google) en klik dan op
Enter. De galerij zal dan
geopend worden.
Kies dan een album uit
en de foto’s die gemaakt
zijn worden op je
scherm getoond.
http://galerij.podlasie.nl/
Karl heeft een filmpje
gemaakt met de Parade.
Link:
https://youtu.be/OxDTkXMAUFo

Bij de “Oud Papierploeg” is
ook een filmpje gemaakt.
Link:
https://youtu.be/832Tq_IwUS0

Optreden Mondriaan Heerlen
Door Johan Elzinga, Brunssum 10 juli 2016

Niet de eerste keer. Peter Frederix verwelkomde ons als een oude bekende en dat zijn we
intussen ook al weer. Reeds jarenlang treedt Podlasie hier voor een zeer dankbaar publiek
op en doet dit steeds met overgave. Zo ook nu. Niet alleen de jongeren, maar ook het koor
en de seniorendansgroep waren er, zoals we dat van hen verwachten. Dat het buiten
bloedheet was, deerde ons niet. Binnen draaide de airco op volle toeren. En dat was maar
goed ook. Pfffffff, wat een hitte, daarbuiten. Nu nog goede afspraak maken om op de juiste
parkeerplaats te landen en de middag zou helemaal volmaakt zijn….

Bruiloft Patrick & Elzbieta
Door Johan Elzinga, Brunssum 29 juli 2016

Eindelijk was het dan zover voor Patrick en Elzbieta. 29 juli: Trouwdag. Het koppel zei
vandaag “JA” tegen elkaar en het was onze senioren gegund om hun feest luister bij te
zetten.
Minouk, Amber, Karin en Yvonne, Ruud, Ton, Ton en Johan hadden de eer om het feest
kleurrijk te ondersteunen. Dirk had de muziek behoorlijk onder controle terwijl Mieke er
een fotoreportage uit wist te slepen. Als regelaar was Marije er bij om te zien of alles
volgens afspraak verliep. Aan de reacties te merken werd het behoorlijk gewaardeerd. Onze
bijdrage, behalve de Polonez en Wielkopolski: 2 poppen in Poolse klederdracht, een CD, 2
pennen en onze nieuwe folders. Een mooi koppel is het! Leuk om voor op te treden.
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Worldfestival Parade Brunssum 2016
Door Marije Erken, Brunssum 14-22 juli 2016

klik op logo voor facebook reportage van parade zelf

Voor de 8e keer heeft Podlasie meegewerkt aan de activiteiten rondom de
Folkloristische Parade in Brunssum. In een aantal voorbereidende besprekingen die
begonnen in oktober 2015 werd de bijdrage van Podlasie vormgegeven. De inzet van
vrijwilligers in het paviljoen vormde geen groot probleem. Het was wel prettig te
horen dat het Parade-bestuur vertrouwen had in Podlasie als het ging om die klus
weer te klaren. Naast de werkzaamheden in het Paviljoen werden eventuele andere
activiteiten besproken, zoals de cultuurmarkt en de deelname aan de optocht op
zondag. Om aan activiteiten tijdens de Parade deel te nemen moest Podlasie zich
aansluiten bij het Cioff, dit werd gerealiseerd en het bestuur van de Parade gaf Podlasie
groen licht voor de optocht op Zondag. Er was een open koets geregeld zodat ook de
oudere leden mee konden in de optocht.
In samenwerking met Jack Rook is gekeken of Podlasie een bijdrage kon leveren aan de Dag
van de Mijnwerkers die elke Parade op zaterdag plaatsvindt. Besloten werd dat Podlasie
voor het vertrek van de optocht en bij de afsluiting zou optreden.
Ook een stand op de cultuurmarkt op zaterdag werd gerealiseerd. Deze werd o.a. door Anke, Irene en
Patricia bemenst. Er is goed verkocht, met name Anke is een kei in het aan de vrouw brengen van de
pennen die ter gelegenheid van ons jubileum gemaakt zijn.

Natuurlijk is Podlasie tijdens de Parade volop in actie geweest om het Paviljoen in goede conditie te
houden. Hoewel het bij elkaar krijgen van de benodigde vrijwilligers een behoorlijke klus was, Marije
heeft zelfs nog leerlingen gemobiliseerd om het rooster sluitend te krijgen. Jammer dat veel leden van
Podlasie verhinderd waren, daardoor moesten de oudjes vol aan de bak om alles er spik en span uit te
laten zien zodat de gasten in een gezellig en schoon Paviljoen ontvangen konden worden.
De e-mails die wij na afloop van de Parade mochten
ontvangen geven ons de bevestiging dat Podlasie wederom
een goede prestatie heeft neergezet.
Terugkijkend naar de Dag van de Mijnwerkers, de optocht,
de
cultuurmarkt en de organisatie en verzorging van het paviljoen mogen we zeggen dat
Podlasie wederom haar visitekaartje in Brunssum heeft afgegeven. Wij mogen trots zijn op
onze vereniging!

Complimenten aan alle medewerkers.
Karl en Marije
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IJsje verdiend?

Door Johan Elzinga, Brunssum 3 augustus 2016
Natuurlijk!
Met een week inspanningen bij de Parade der Nationaliteiten
kon het wel. Een ijsje na afloop. Meteen maar even afrekenen
graag! De penningmeester was daarom maar gelijk
meegekomen om de envelopjes te overhandigen. Kopje koffie
mocht ook. Even terugkijken op een week hard werken en veel
zweten. Maar ja, als de Parade geen goede reden is?
De ijsjes smaakten in ieder geval goed.

Oud papier hier

Door Johan Elzinga, Brunssum 13 augustus 2016
En intussen wordt er oud papier opgehaald. Kilo’s materiaal worden langs Brunssumse
wegen van de weg geplukt en in de daarvoor bestemde vrachtwagen van RD4 gedeponeerd.
Tja, en zolang deze actie door kan blijven gaan, blijven de contributies betaalbaar. D’r
zouden wat jongere mensen bij mogen komen denk ik. Dat is wel eigen waarneming, maar
het 60+ gehalte begint al aardige vormen aan te nemen. Ik niet, Ik bedien de camera en
maak af en toe een kiekje. Leuk om te doen en er een verhaaltje onder te zetten.
Jongens en meisjes, ga zo door.
Oh ja, er staan nu niet alle mensen op de foto. Ook zij worden natuurlijk heel hartelijk
bedankt voor vaak al jarenlange werkzaamheden die de clubkas zo goed doet.

Een aardige collectie
medewerkers die er al heel
lang voor zorgen dat Brunssum
netjes blijft. We hopen dat ze
dit nog jaaaaaaaaren blijven
doen. Ik beloof, dat ze zo af
en toe in ’t zonnetje gezet
worden.

