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ACTIVITEITEN

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 BrikkeOave.
Nu zal alleen het koor een
voorstelling verzorgen, samen met
nog 7 andere koren.
09-05-2015 Majuwka
Koor en jeugdgroep treden op in het
Poolse Huis vanwege de 3e mei
viering
Datum volgt-2015 Huifkarrentocht
Een keer een andere activiteit voor
de seizoen afsluiting.
19-09-2015 start verkoop loten
GROTE CLUBACTIE
14-11-2015 Listopadowka
Nationale Poolse feestdag. Wordt dit
jaar opgeluisterd door deelname van
Podlasie. Nadere informatie volgt.
10-12-2015 Trekking loten van de
Grote Clubactie
??-12-2015 Optreden Simpelveld
voor ouderenzorg (SWOBS). Alle
groepen. Informatie volgt
Juli 2016
Parade der Nationaliteiten. In
principe is er weer bereidheid om
ondersteunende diensten te
verrichten. Reserveer alvast een
plekje in je agenda/
Okt 2016 Jubileum 40 jaar
PODLASIE
De plannen worden momenteel al
uitgebroed. Meer informatie komt
vanzelf

Ophaaldata
oud papier 2015:

11 apr; 16 mei; 13 jun;
11 juli; 08 aug; 12 sep;
10 okt; 14 nov; 12 dec
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Dat verdient een zonnetje
Al jarenlang een begrip voor hen die wat te vieren hadden omdat er een kleine
geboren was, of een troostend woord bij ziekte of verlies van een dierbare, een
kaartje bij een jubileum of bij het slagen van een persoonlijke overwinning. Als ze
de goede informatie kregen, stonden ze voor je klaar.
Voor al die jaren dat jullie onze steun en toeverlaat waren een welgemeend:
Nelly, Anke en Irene DANKJULLIEWEL
voor trouwe dienst bij onze “Lief en Leed commissie”. We hopen jullie nog lang,
liefst actief, in ons midden mogen hebben
Karin Appelhof-Bijl en Patricia Mendel
nemen de soms dankbare en soms verdrietige taak van de drie dames over. Zijn er omstandigheden die
aandacht verdienen dan laat het Karin of Patricia weten. Zij regelen dan dat er op gepaste wijze een
attentie bij de betrokkenen wordt gegeven.

Marije Erken weer op haar post. Brunssum 24 februari 2015 door Johan Elzinga
Na een tijdelijke afwezigheid is het je waarschijnlijk niet ontgaan dat ons koor- en bestuurslid Marije Erken weer
terug op haar post is. We zullen weer snel haar aanwezigheid gaan waarderen en wensen haar een fijne
terugkeer in de vereniging. Dit betekent dat het melden van voorstellingen voortaan weer bij haar kunnen
worden gedaan. Haar telefoonnummer is: 06-21271246 (na 18.00 uur)

Jubileum 2016
Podlasie viert in 2016 haar 40-jarige jubileum. Dat is een heel goede reden om een feestje voor te organiseren.
Het bestuur vindt dit ook en vraagt leden om met voorstellen te komen waar serieus naar gekeken zal worden.
Behalve goede ideeën is medewerking bij voorbereiding en uiteindelijk uitvoering natuurlijk onontbeerlijk.
Laat aan een van de bestuursleden weten met welke plannen je rondloopt, dan gaan we er met elkaar een
fantastisch gebeuren van maken.

Worldfestival Parade Brunssum (van de website van de Parade)
Het aftellen naar Worldfestival Parade Brunssum is begonnen.
Het festival vindt in 2016 plaats van donderdag 14 tot en met woensdag 20 juli. Dan komen zo’n twintig
folkloregroepen uit de hele wereld hier om het publiek kennis te laten maken met dans, muziek en cultuur uit
hun land. Naast de traditionele folklore zoekt de organisatie deze editie ook de synergie op met moderne vormen
van dans en muziek. Dit zorgt voor een afwisselend programma met verrassende voorstellingen.
Dreaming & dancing
De Parade staat in 2016 in het teken van ‘dreaming & dancing’. Een breed thema dat iedereen zal aanspreken.
Want wie droomt nu niet van een betere wereld, meer begrip en respect voor elkaar of gewoon van een mooie
toekomst voor zichzelf? Tijdens de Parade mag het allemaal. Daarom zullen veel activiteiten en voorstellingen in
meer of mindere mate invulling geven aan dit thema.

Moeder en zoon dansen samen, kan dat?

door Johan Elzinga

Hoensbroek 13-3-2015

Of het toeval is? Zomaar een repetitie van de seniorendansgroep op vrijdagavond in
Adelante. In de Burcht kunnen we niet terecht omdat er door het FNV belastingpapieren
voor hun leden worden ingevuld. Gelukkig heeft Ton Grendel nog goede kontakten met z'n
voormalige werkgever en mogen we de zaal gebruiken als oefenruimte. Rens Cornelissen, je
weet wel, de partner van Amber Meesen, had toevallig een instrument bij zich waarmee hij
foto's kan maken en wat schetst onze verbazing? Een moeder-kind activiteit.
Wat schier onmogelijk leek werd voor de lens van Rens afgedaan als een positieve
ontwikkeling met geweldige potentie voor Podlasie's toekomst. We hopen deze taferelen nog
vaak te mogen meemaken! We zijn trots op jullie!

Jubilarissen 2015 door Johan Elzinga 15 maart 2015

Jammer
Remko Elzinga, Majka
Skoezylas, Mary Ummels,
Cinthia Raffel en Cynthia
Vanovermeere hebben
kenbaar gemaakt dat zij geen
lid meer kunnen zijn van
Podlasie.

't Was vandaag op de jaarver
gadering dat er aandacht
geschonken werd aan de
mensen die al een behoorlijke
tijd in ons midden verblijven.
Karl Wedick, onze voorzitter,
maar ook Patricia Mendel,
namen de taak om hen te
feliciteren graag op zich, zoals
op de foto's duidelijk te zien is.
Een enkeling kon helaas niet aanwezig zijn, maar voor nalevering van de bij het jubileumjaar horende geschenk
wordt hen alsnog overhandigd.
Mieke, Rob, Karin, Hetty en Amber van harte proficiat! Irene en Anke zijn dit jaar geen jubilaris. Zij
worden hier bedankt voor hun jarenlange inzet voor de commissie "Lief en Leed".
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Bestuur Podlasie
Karl Wedick
Ton Grendel
Mirjam Meesen
Patricia Mendel
Marije Erken
Karin Bijl
Johan Elzinga
Roos Wismans
Dirk Elias

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Artistieke leiding
Optreden
Algemene taken
PR
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, Amber
Meesen en Johan Elzinga
Copy vóór 28-04-2015 bij een van
bovengenoemde redactieleden (liefst
op emailadres pr@podlasie.nl)
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Korendag d'r Brikke-Oave

door Johan Elzinga, Brunssum 22 maart 2015

Flink stevig geoefend, dat wel. En niet zomaar even. Er moest worden vergaderd,
zaalwachten aangesteld, maar ook de zaal, het podium, de banners moesten
weer overeind gezet worden.
Het programma gemaakt ,
geoefend, beschreven en
voorgedragen. Tenslotte de
pepiter, de steun en het orgel,
de bekabeling, de opkomst, de
afgang, jaja, een voorstelling
van Podlasie gaat niet over een
nacht ijs. Dat de kostuums al aan
waren, kwam ook niet vanzelf.
Roos en haar hele gezin stonden
weer tijdig paraat om het hele
koor van de goede kostuums te
voorzien en tenslotte vergeten we
Koos niet, die als alles weer is afgelopen, de bevuilde
kostuums weer een fris uiterlijk geeft voor een volgende
uitdaging.
Zdzisia wist ons weer op haar weergaloze wijze te
begeleiden en maakte er op die manier een feestje voor ons
en het publiek van. Haar klus is nu bij ons geklaard en na
zo'n 13 jaar trouwe dienst zullen we nog vaak aan haar
markante verschijning terugdenken. Zdzisia, ook namens de
redactie van deze Nieuwsbrief:
Hartelijk bedankt voor zoveel mooie jaren die we met je
beleefd hebben. Voor de toekomst wensen we je alle goeds.

Afscheid Zdzisia Nowak

Brunssum 25 maart 2015

Op 25 maart is het de laatste repetitie waarop Zdzisia het koor
dirigeerde. De aanwezigheid van onze voorzitter maakte het Zdzisia
duidelijk dat er een officieel tintje aan deze afscheidsrepetitie zou
worden gegeven. En inderdaad, Karl vertelde nog eens dat de
samenwerking helaas om economische redenen niet kon worden
voortgezet. Aan samenwerking en artisticiteit heeft het nooit gelegen.
Omdat Zdzisia al had aangegeven geen prijs te stellen op een officieel
dankjewel, rekte ze de repetitie om Karl geen gelegenheid te geven
aan zijn speech te beginnen. Alle oude nummers werden uit de kast
gehaald en moesten gerepeteerd. 't Is uiteindelijk toch gelukt om
Zdzisia te bedanken voor de inzet van afgelopen 13 jaar. Met een
traantje links en rechts werd Zdzisia bedankt, nadat het
STO LAT uit volle en welgemeende borst voor haar had geklonken.

Donateurs, Sponsors, oud ijzer door Johan Elzinga,

Zdzisia op haar best

Brunssum maart 2015

Op de jaarvergadering is er gesproken over ons 40-jarige jubileum in 2016. Ook is er gesproken over het kasboek
dat ieder jaar weer een beetje kleiner wordt. We hebben afgesproken dat er mogelijkheden zijn om de kas te
spekken. Het bestuur zal daartoe weer de "Grote Clubactie" organiseren. Ook is er gemeld dat er op de
instructeurskosten bezuinigd kan worden en dat leden van Podlasie extra inkomsten verdiend hebben door Jong
Leven te assisteren bij activiteiten in D'r Brikke-Oave.
Er zijn nog een aantal "verborgen inkomsten" die wat aandacht verdienen. Je kunt je vrienden, familie of
kennissen donateur maken van Podlasie of sponsor. Voor €12,= per jaar steunen zij Podlasie en helpen ons
om onze plannen uit te voeren. Maar ook als je oud ijzer hebt, gooi dit niet weg, maar laat Patricia of John
weten dat je het hebt. Voor donateurs en sponsors (visitekaatjes) kun je met Johan contact opnemen.

Welkom Rinus Hermsen door Johan Elzinga 26 maart 2015
Het koor heet de nieuwe muzikaal leider Rinus Hermsen van harte welkom. Op de
site van Rinus is informatie over zijn muzikale activiteiten te vinden en zo te zien
heeft hij al menig jaartje ervaring met de noten, de balken en de instrumenten.
We hopen dat hij zich snel kan inwerken bij het koor.

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

Biografie
Rinus Hermsen is een fulltime muzikant met ruim 35 jaar ervaring. Hij leeft van en
voor de muziek en weet door zijn ervaring als geen ander aan te voelen wat het
publiek wil horen. MUZIEK op Maat. Desgewenst is Rinus Hermsen of duo “2 on
tour“ ook te boeken met een zangeres. De duo-samenstelling met zangeres is ook
geschikt voor de muzikale omlijsting van ceremonies en diner dansants. In beide
samenstellingen wordt de muziek geheel op uw gelegenheid en op het aanwezige publiek aangepast. Rinus
Hermsen is inzetbaar van feesttent tot verzorgingstehuis en van bedrijfsfeest tot 50 jarige bruiloft. Rinus
Hermsen Live Entertainment is tevens Uw adres voor Accordeon en Keyboardlessen.

