NIEUWSBRIEF 170
ACTIVITEITEN
30-12-2015
Oliebollenconcert in d’r BrikkeOave, met de Bazuin . Start 19.30
uur
voor Koor en senioren.
03-01-2016
Optreden in Waubach door de
seniorengroep in Waubach. Start om
16.30 uur
10-01-2016
Nieuwjaarswandeling met als
beginpunt de Burcht. Start om 13.00
uur
13-03-2016
Korenmiddag in d'r Brikke-Oave in
Brunssum
14-21 Juli 2016
Parade der Nationaliteiten.
7-8 Okt 2016
Jubileum 40 jaar PODLASIE
Dec. 2016
Afsluiting jubileumjaar met brunch.
Informatie volgt nog.
Optreden Simpelveld 2016
voor ouderenzorg (SWOBS)

39e Jaargang

22 december 2015

NIEUWS

Open dag jeugdgroep Brunssum 17 oktober 2015 door Johan Elzinga
Niet de eerste keer, die open dag van de juniorengroep. Bijzonder leuk was
dat er 12 kinderen gezamenlijk dansjes oefenden en er werd flink op ingezet,
ook door de nieuwelingen!. Het is altijd weer hopen of de nieuwe jongens en
meisjes mee willen blijven doen. Maar om daar achter te komen, zullen ze
toch eerst de smaak moeten proeven. En dat deden ze, net als op de vriendjesen vriendinnetjes dag van een week ervoor.
Leuk om te doen, maar vooral om erbij te horen. Er waren zelfs mama’s,
papa’s en opa’s die meededen! Klik maar op de foto om de hele reportage te
zien.

Listopadówka Brunssum 14 november door Folkert Elzinga
Het was voor mij als buitenstaander een positieve
openbaring, dat er naast Hollanders ook nog andere
Europeanen zijn die belangrijke data voor hun volk
steeds weer blijven herdenken. Ik heb begrepen
uit de woorden van de voorzitter, die deze avond
officieel opende, dat dit de 97e viering van de
Onafhankelijkheid van Polen was. Ook, dat dit de
laatste herdenking onder leiding van de ZKTP zou
worden.
De avond werd geopend met een optreden van het
koor Malwa welke een aantal liederen ten gehore
bracht. Ik voelde, dat de koorleden meenden wat ze
zongen en dat ze er plezier in hadden; tenminste, dat straalden ze uit. Ook werd er nog
door één van de dames een solo gezongen, die goed werd ontvangen.
Podlasie vervolgde het programma met een mooie choreografie (Wielkopolski), waarbij duidelijk werd, dat het
een voorrecht is als je deze Poolse cultuur zo kunt uitbeelden.
Hierna ging het koor aan de gang. Zij
brachten drie liederen ten gehore,
waarbij het voor mij prettig was, dat
Marije Erken vooraf tekst en uitleg gaf
over de inhoud van de liederen.
Hierdoor kon ik toch een klein beetje
de sfeer van de liederen plaatsen. De
dansgroep
bracht
vervolgens
de
Kurpiowski, waarbij de dames en heren
zich lekker konden uitleven en dit dan
ook deden
Het officiële gedeelte werd afgesloten
door het koor en alle aanwezigen in de
zaal die als vanouds meezongen met het
alom bekende lied Rota. Het culturele
gedeelte van de avond afgesloten en werd er overgegaan naar het niet minder belangrijke gedeelte, n.l. de
viering van deze Onafhankelijkheidsdag.

Informatiepakket
De commissie PR en Artistiek zijn bezig om een informatiepakket te maken. Doel van dit pakket is om bij
voorstellingen informatie te hebben (junioren, senioren en koor) die aan het aanwezige publiek kan worden
uitgereikt. Cd’s van Podlasie (ja, ze bestaan nog!) en poppen die verkocht kunnen worden zullen ook deel gaan
uitmaken van dit informatiepakket. De flyers zijn nog in de ontwikkelingsfase, een voorproefje staat hiernaast
afgebeeld van het koor. Op de achterzijde is het de bedoeling om repetitieplaats en tijd te vermelden, en
adresgegevens t.b.v. aanmeldingen voor voorstellingen en/of lidmaatschap.

Zwarte Piet Brunssum 4 december door Johan Elzinga,

foto’s Rianne Kuiken

Zwarte Piet liet zich op de repetitie van de
seniorengroep zien op 4 december. Ineens
waren ze er. Niemand had het verwacht,
maar ze konden ons vertellen dat we op
de goede weg zijn om er volgend jaar een
prima
jaar
van
te
maken.
De
danskwaliteiten van de Pieten bestonden
vooral uit slappe lach en verwarrende
pasjes. De lol was er niet minder om.
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Jubileum 40 jaar PODLASIE

Kerstconcert 2015

Optreden Jeugd en Koor

D’r is nog voordat het jubileumjaar begonnen is, heel wat creatief werk verricht om Podlasie voor de schijnwerpers te krijgen, zoals bovenstaande
posters laten zien. De eerste (die van het Oliebollenconcert) is gemaakt door Jan de Jonge van “De Bazuin”, de tweede (met 40 jaar Podlasie) is van
Amber Meesen, de derde (Kerstconcert 2015) is gemaakt door Johan Elzinga en de vierde door mensen uit de Hamboskliniek waar de jeugd en het koor
op 13 december optraden.

Sinterklaas bij Junioren Brunssum 5 december 2015 door Dirk Elias
Sinterklaas 2015,
Het was weer zover Sint en Piet waren weer op bezoek bij de kindergroep van Podlasie.
Sint en Piet hadden dit jaar voor een verrassing gezorgd , de kinderen
moesten dit keer een schoentje maken , cadeautjes in pakken en deze in de
schoorsteen gooien van het grote huis. Daarmee konden de kinderen hun
“Zwarte Pietendiploma” halen en natuurlijk zijn alle kinderen daarvoor
ruimschoots geslaagd!
Na dit gedaan te hebben werd er voor Sint en Piet gedanst en werd ieder kind
bij de Sint geroepen, na natuurlijk aan de Sint te vertellen dat ze het hele jaar lief waren geweest, om een
cadeautje in ontvangst te nemen.
Nadat ze afscheid genomen hadden van Sint en Piet mochten de kinderen de cadeautjes uitpakken, en dat deden ze
met veel plezier! Het was weer een gezellige Sinterklaasviering,
Sint en Piet harstikke bedankt dat jullie weer langs zijn gekomen.

Kerststukjes maken? Brunssum 12 december 2015
Voorbereidingen treffen om het Kerstconcert zo goed mogelijk voor de dag te laten
komen gaat niet zomaar en al zeker niet vanzelf. Klik op de foto’s om de hele reportage
te bekijken en zo een indruk op te doen van de activiteiten van deze gelijkluidende
commissie. De sfeer en de resultaten mogen er zijn. Goed gedaan leden en medewerkers
van de Kerststukjesfabricagecommissie! Er is goede hoop dat de leden voor volgend jaar,
wanneer er Parade is en ons 40-jarige jubileum het enthousiasme en het aantal helpende
handen in overeenstemming zullen zijn met de omvang van deze activiteiten.

Optreden jeugd en koor in Hamboskliniek Kerkrade 13 december 2015 door Johan Elzinga
Optreden in de Hamboskliniek is altijd een feestje. De bewoners zitten geëngageerd te luisteren en kijken naar wat
we allemaal voor ze in petto hebben. Zo was er dit jaar de meneer die in tranen uitbarstte bij het horen van een
lied. En dat was bepaald niet omdat we er niets van terecht brachten! Het koor bracht een 9-tal liederen en na een
korte pauze ging de jeugd door met haar aandeel. Toen uiteindelijk de Nuty kaart uit de Kaszuby streek was
gearriveerd, kon het hele programma gebracht worden. Dat was ook meteen de volgorde in het programma. Zoals
Marjan Grendel op Facebook terecht opmerkte: “Het koor was goed, maar de kleintjes steelden de show”. Als
koorlid voorwaar een groot compliment! Zelfs de dochter en kleinkinderen van onze secretaris waren gekomen. Een
van de leuke dingen van de Hamboskliniek is, dat je als artiest in de watten gelegd wordt. De jeugd werd, voordat
ze aan de beurt waren getrakteerd op kleine versnaperingen en de vellen papier en kleurpotloden lagen al voor ze
klaar. Een drankje (voor de groteren een kop koffie) werd ook nog geserveerd. Een plezier om er op te treden en
een plezier om er te zijn!
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Kerstviering KBO Oirsbeek 16 december 2015 door Mathieu Scheepers, Secretaris KBO afdeling Oirsbeek
Op 16 december jl. sloot de KBO Oirsbeek haar activiteiten voor het jaar 2015 traditioneel af met de kerstviering.
Naast de viering van het 25 jarig jubileum was dit een hoogtepunt van dit jaar. De zaal van Café In de Vrie was
sfeervol ingericht. De middag werd opgeluisterd door het Poolse koor Podlasie
uit Brunssum. Dit koor bracht een aantal mooie Poolse kerstliederen om
prachtig ten gehore. Een dansgroepje van deze vereniging, gevormd door
kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar, voerden enkele Poolse dansjes op.
Deze kinderen stalen niet alleen de show, maar ook de harten van de
aanwezigen.
Al met al een zeer geslaagde middag. Dit was zeker mede te danken aan het
Poolse koor.
De KBO Oirsbeek hoopt het koor Podlasie in de komende jaren nog eens in Oirsbeek te mogen begroeten.

Kerstviering 2015 Brunssum, 19 december 2015 door Karl Wedick
Op 19 december 2015 was het Poolse huis tot de laatste plaats bezet voor onze kerstviering. Een gezellige start met
koffie en koek en daarna een sfeervol programma met optredens van de kindergroep, senioren en het koor die
zorgden dat de kerstsfeer er goed in zat. De reactie uit het talrijke publiek waren lovend en wij mochten dan ook
veel positieve reacties na de uitvoering in ontvangst nemen. Door een foutje in de agenda van onze muzikale leider
Rinus Hermsen, hij zou de verdere avond de muziek verzorgen, maar moest na
het officiële gedeelte een ander optreden gaan verzorgen. Hij had wel gezorgd
voor een prima vervanger en zo kon er toch gedanst op en genoten worden van
bekende slagers. Ik denk dat iedereen van een gezellige en sfeervolle avond
heeft genoten en dat een dankjewel aan alle medewerkers van de avond op zijn
plaats is. Bedankt voor jullie inzet om er weer een fijne Kerstviering van te
maken.

