Bredase Culturele
Vereniging “Polonia”
Stowarzyszenie Kulturalne
“Polonia” w Bredzie
PROGRAMMA 2010
23 JANUARI

NIEUWJAARSBAL VIANDENZAAL

28 JANUARI

OUDERENMIDDAG JEUGDLAND

26 FEBRUARI

LEDENVERGADERING BELCRUMZAAL

6 MAART

VROUWENBAL Dzień Kobiet BELCRUMZAAL

11 MAART

OUDERENMIDDAG JEUGDLAND

5 APRIL 		

PAASLUNCH śniadanie wielkanocne VIANDENZAAL

19 JUNI 		
			

20 JARIG BESTAAN POLONIA

20. lat Stowarzyszenia POLONIA VIANDENZAAL

16 SEPTEMBER OUDERENMIDDAG JEUGDLAND
18 SEPTEMBER DANSAVOND Wieczór taneczny BELCRUMZAAL
28 OKTOBER OUDERENDAG
30 OKTOBER BEVRIJDINGSFEEST
			
Festyn wyzwolenia VIANDENZAAL
12 DECEMBER KERSTMIDDAG
			
Świątecznt podwieczorek BELCRUMZAAL
		

		

meest actuele informatie op

www.polonia-breda.nl

Wijzigingen voorbehouden

Zarząd i redakcja Stowarzyszenia Kulturalnego
“Polonia” w Bredzie życzy szanownym
czytelnikom Polonia Kurier Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku 2010!

V O O R W O O R D

Beste mensen
Het is weer bijna het einde van het
jaar. We hebben thuis nog gezellig
Sinterklaasfeest gevierd en met Polonia hebben we nog een gezellige
Kerstmiddag gehad. Daarna gaan
veel Poolse mensen naar Polen om
daar Wigilia te vieren, wij blijven thuis en vieren hier
Kerstmis. Het is ook voor ons een familie feest, dus
vieren wij het met onze kinderen en kleinkind. Ook het
oud en Nieuwjaar. Misschien dat we tussendoor nog een keer naar het
kindertehuis rijden, dat ligt eraan hoe het weer daar is.
Daarna beginnen we met nieuwe moed aan het jaar 2010, met in januari
het nieuwjaarsbal.
Wat gaat de tijd toch snel. Komt dat omdat ik ouder word of hebt u dat
ook. Zo vieren we Pasen en zo al weer Kerst.

Wij wensen u en de uwen een gezellig Kerstfeest
en een gelukkig en gezond 2010 toe.
						

Ria Marijnissen

19 września 2009 w sali Belcrum odbyła zabawa taneczna przy polskiej
muzyce w wykonaniu grupy Jędruś.

DA N S AVO N D
We hadden een dans avond op 19 september.
Gelukkig was er een ouderwetse opkomst, dus veel mensen en erg gezellig, we kwamen stoelen te kort. Voor de eerste keer speelde “JĘDRUS” een
Poolse band, met uiteraard Poolse muziek. Voor een kleine zaal als de Belcrum stond het behoorlijk hard. De jongeren waren er erg blij mee de ouderen iets minder. Ook hadden we weer een leuke loterij met mooie prijzen,
en er waren broodjes met warme knakworst, wat ook goed smaakte.
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HERDENKINGEN
Zaterdag morgen om half elf is de herdenking in
Oosterhout. Het is slecht weer, regen en koud.
Vanwege dat het 65 jaar geleden is, was het drukker dan andere jaren. Er waren 30 veteranen uit
Warschau en een groep van 20 uit Bydgoszcz, van
het doven instituut.De ceremonie wordt ook steeds mooier, er was
nu een zanger en er werden gedichten voorgelezen. In het Nederlands en Pools. Na de herdenking was er een bijeenkomst in het
gemeentehuis. Eerder was dat bij de Koppelpaarden, naast het
kerkhof, maar dat is gesloten.
Vanaf 20.00 uur was er bal, met muziek van Peter Martyka. Het
was lekker druk. De veteranen waren er, jammer dat de kinderen
verstek moesten laten gaan. De bus was kapot, en met het openbaar vervoer konden ze `s avonds niet meer terug naar hun slaapplaats. De bigos die werd geserveerd later op de avond ging er wel
in.
Zondagmorgen was er eerst de kerkdienst, en om half een begon
de herdenking op het ereveld aan de Ettensebaan, dat was weer
erg indrukwekkend. Het liep weer wat uit zodat ze op het kerkhof
in het Ginneken te laat konden beginnen. Daardoor waren ze nog
niet klaar toen het begon te regenen.
Ik vind die herdenkingen wel wat hebben.
Later was er een concert in het theater, het was prachtig. Dat mogen ze meer doen. Al met al een geslaagd weekend, alhoewel erg
druk.
								
Ria Marijnissen

Obchody 65-cio lecia wyzwolenia Bredy
24 października 2009 roku.
Pani Prezes Stowarzyszenia “Polonia” Ria Marijnissen i członkinie
zarządu, panie Jola van Nispen i Teresa van Dongen otrzymały
medal Pro Memoria.

Herinnering contributiebetaling

De penningmeester heeft vastgesteld dat er nog leden zijn die de contributie van
2008/2009 nog niet betaald hebben. Het verzoek is om dit zo spoedig mogelijk over te maken op ING bank rekeningnr 65.69.84.260 t.n.v. B.C.V.Polonia
onder vermelding van: “contributie 2008/2009”. Als u wilt kunt u ook de contributie
van 2010 overmaken op genoemd banknummer.Info: A.Vervoort 0165-316572 email:penningmeester@polonia-breda.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Het bestuur.

Przypominamy o opłaceniu kontrybucji

Skarbnik ponownie przypomina o uiszczaniu na czas kontrybucji za członkostwo.
Wielu członków stowarzyszenie nie zapłaciło jeszcze za rok 2008/2009. Prosimy
uczynić to jak najszybciej. Przelew na konto bankowe: ING bank rekeningnummer 65.69.84.260 t.n.v. B.C.V. Polonia z dopiskiem: “contributie 2008/2009”.
Oczywiście za rok 2010 prosimy także o opłatę kontrybucji na powyższy numer. Info:
A.Vervoort, tel. 0165-316572 e-mail:penningmeester@polonia-breda.nl
Dziękujemy
Zarząd

P O O L S H O O G T E
Strijd om ophangen crucifix ook in Polen
Nadat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een Italiaans-Fins
echtpaar gelijk gaf in zijn protest tegen het ophangen van kruisbeelden in
openbare scholen, heeft ook in Polen het verzet tegen de crucifix de kop
opgestoken.
Ondanks de grondwettelijke scheiding van kerk en staat zijn kruisbeelden
een vanzelfsprekendheid in Poolse openbare gebouwen – tot in de vergaderzaal van het parlement toe. Sinds twee parlementsleden er twaalf jaar
geleden op eigen houtje een crucifix ophingen, heeft niemand het aangedurfd die weer weg te halen.
De kans dat dat snel verandert, is miniem. Vorige week veroordeelden de
leden van de Sejm met een verpletterende meerderheid de uitspraak van
het hof in Straatsburg.

24 października 2009. Zabawa w sali Vianden z okazji 65-tej rocznicy
wyzwolenia Bredy. Tradycyjne polskie potrawy i loteria z nagrodami.
Główną nagrodę ufundowało biuro podróży Simonse Tours.

P O O L S H O O G T E
20. rocznica obalenia muru berlińskiego
Berliński mur runął 9 listopada 1989 r. Mur ten przez blisko 30 lat
oddzielał Berlin Wschodni od Zachodniego. Komunikacja pomiędzy dwoma częściami miasta odbywała się przez kilka strzeżonych przejść granicznych. Szacuje się, że przy próbach nielegalnego przekraczania granicy
zginęło 136 osób (wśród nich ośmiu żołnierzy wschodnioeuropejskiej
straży granicznej).
Mur berliński był symbolem wszelkiego podziału, żelaznej kurtyny, która
podzieliła europę. Stał dokładnie 28 lat, dwa miesiące i 27 dni.
Mur został zburzony dzięki m.in. walce z komunizmem jaką prowadziła
polska Solidarność.
Lech Wałęsa, który przyczynił się do upadku muru berlińskiego, dziś
pchnął domino symbolizujące wydarzenia z tamtych lat.

Ir MIROSŁAWA OUWERKERK – GRZYB
BEËDIGD VERTAALSTER / TOLK
POOLS – NEDERLANDS V.V.
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
POLSKO – NIDERLANDZKI V.V.
Postbus 1620						
4700 BP Roosendaal					
e-mail: adpolonica@gmail.com

Tel.: 06 – 21 422 784
Fax: 084 – 22 03 751

WEBSITE POLONIA-BREDA.NL
Alle meest actuele informatie van -en over de vereniging vind je altijd
op onze site: www.polonia-breda.nl. Iedere maand wordt de website
bezocht door 750 mensen en hun aantal gestaagd groeit.

6 e POOLSE DAG IN MADE
De 6de Poolse dag is een topdag geweest, hoewel ik vond dat het
minder druk was dan andere jaren was de opbrengst goed.
Om 16.00 uur was er bijna geen gebak meer, ook de andere etenswaren werd goed verkocht.
De kerstballen, kristal en glas verkochten goed.
Zelfs de origami vogels werden goed verkocht, wat erg fijn is omdat
we die zelf maken en er dan Poolse snoepjes in doen.
De verschillende muziek groepen maakten het erg gezellig, ook het
optreden van het koor Cracovia uit Eindhoven samen met de kinderen was goed.
De directrice van het kindertehuis en haar groep medewerkers namen
4100 Euro mee naar Polen. Daarvan willen ze nieuwe meubelen en
een tillift voor een groep kinderen kopen die moeilijk kunnen zitten.
Alle vrijwilligers hartelijk bedankt, want zonder hen is deze dag niet
mogelijk. Ook bedankt alle bezoekers en donateurs.
Ook hebben ze in alle kerken van de gemeente Made een charitas
collecte gehouden voor het
poolse kindertehuis. De opbrengst daarvan
is 622 Euro.
Alle mensen
hartelijk bedankt.

Ria Marijnissen

advertentie

ISIS Buitenlandse Gasten Verzekering
Gasten. Een veel voorkomend gebeuren in Nederland. Jaarlijks komen er velen naar Nederland in het kader van een
stedenband, gemeentelijke samenwerking, uitwisseling van
organisaties etc.
U als gastheer/gastvrouw voelt zich natuurlijk moreel verantwoordelijk voor het welzijn van uw gasten.
U gaat er niet van uit, dat tijdens de gastperiode bij hen ziekte
of een ongeval kan toeslaan, maar…...
Daarom hebben wij een speciale verzekering voor buitenlandse
gasten ontwikkeld, die de financiële gevolgen van ziekte, ongeval en bagageschade dekt.
Als er iets zou gebeuren, zit u noch uw gast met de financiële
brokken, want de Buitenlandse Gasten Verzekering biedt effectieve dekking vanaf slechts € 1,35 p.p.p.d tegen uiterst gunstige voorwaarden.
Een uitgebreide folder ligt voor u klaar.

Postbus 101
4140 AC Leerdam
tel 0345-637353
fax 0345-611015
www.van-zee.nl
info@van-zee.nl

AUTO-RADIATEURENSERVICE

,,DE ORANJEBOOM B.V.’’
AUTO-RUILRADIATEUREN
EN REPARATIE

Oranjeboomstraat 178
4812 EL Breda
Tel. 076-5217363
Fax 076-5223442

HERDENKING IN DRIEL
Op zaterdag 19 september werd in Driel de slag om Arnhem herdacht. Deze werd gestreden door de 1ste Poolse Onafhankelijke
Parachutisten Brigade onder leiding van Generaal Stanisława Sosabowskiego. Het was zeer indrukwekkend, het was erg druk en
gelukkig goed weer.
Premier Peter Jan Balkenende en premier Donald Tusk waren
aanwezig. Ze hielden een korte toespraak, ook de burgemeester
van de Overbetuwe, daarna was het bloemen leggen. Er werden
Poolse en Engelse liederen gezongen door het Driels jeugdkoor en
een Pools koor. Later was er in de zaal De Oldenburg een ontmoeting met premier Tusk en de ambassadeur de heer Stanczyk.
							

Ria Marijnissen

B O E K P R E S E N TAT I E
Zondag 27 september was in besloten kring een boekpresentatie over de Poolse
luchtmacht en Poolse marine tijdens de tweede wereldoorlog.
De heren de Leeuw en Vermeren hebben een interessant boek geschreven over deze
onderwerpen.
Er waren een Poolse Generaal van de luchtmacht en Poolse Admiraal van de marine
aanwezig, die een eerste exemplaar kregen uitgereikt.
De boeken zijn te koop in het Generaal Maczek Museum voor
€ 15,- daarmee steunt u gelijk het museum.
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De Bredase Culturele Vereniging “POLONIA”
is opgericht bij notariële acte in juni 1990.
Dit infoblad wordt uitgegeven door de B.C.V. “POLONIA” en wordt gratis aan de leden verstrekt.

Stowarzyszenie Kulturalne “POLONIA” w Bredzie
powstało według aktu notarialnego w marcu 1990 roku.
Książeczkę informacyjną wydaje SK “POLONIA” w Bredzie i bezpłatnie wysyła członkom.

Het lidmaatschap per jaar bedraagt:
• alleenstaande € 15,-*
• per gezin € 30,-*
• 55+ € 15,-*

Roczne składki członkowskie wynoszą:
• za jedną osobę € 15,-*
• rodzina € 30,-*
• w wieku od 55 lat € 15,-*

* betaling per acceptgirokaart 1x per jaar.
(+ € 1,50 acceptkaart per 1 januari 2008)

* opłata: acceptgirokaart 1 raz w roku
(+ € 1,50 kosztów bankowych od 2008r)

Bestuursleden:
Voorzitter:
Ria Marijnissen, Antwerpenplein 15
4921CS Made; tel. 0162-68 43 94
email: voorzitter@polonia-breda.nl
Secretaris:
Rian Olejek, Biezenstraat 5
4823ZJ Breda; tel.076-54 15 041
email: secretariaat@polonia-breda.nl
Penningmeester:
Ad Vervoort, Groene Slinger 32
4758AX Standdaarbuiten tel: 0165-316572
email: penningmeester@polonia-breda.nl

Zarząd:
Prezes:
Ria Marijnissen, Antwerpenplein 15
4921CS Made; tel. 0162-68 43 94
email: voorzitter@polonia-breda.nl
Sekretarz:
Rian Olejek, Biezenstraat 5
4823ZJ Breda; tel.076-54 15 041
email: secretariaat@polonia-breda.nl
Skarbnik:
Ad Vervoort, Groene Slinger 32
4758AX Standdaarbuiten tel: 0165-316572
email: penningmeester@polonia-breda.nl

Leden:
Teresa van Dongen
Jola van Nispen		
Johan Wiaterek		
Wilia de Kort-Zajchowska

tel. 076-541 74 83
tel. 06-1888 92 49
tel. 0162-313346
tel: 0416-336802

Członkowie zarządu:
Teresa van Dongen
tel. 076-541 74 83
Jola van Nispen		
tel. 06-1888 92 49
Johan Wiaterek		
tel. 0162-313346
Wilia de Kort-Zajchowska tel: 0416-336802

tel. 076-587 15 72

André Skibinski		

Webmaster:

André Skibinski		

Webmaster:

tel. 076-587 15 72

voor meer details kijk op polonia-breda.nl

więcej szczegółów na polonia-breda.nl

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap dient uiterlijk vóór 1 december
van het lopende jaar schriftelijk te worden opgezegd, anders wordt dit automatisch voor 1 jaar
verlengd.

Członkowstwo:
Członkowstwo powinno być najpóźniej
przed 1 grudnia bieżącego roku pisemnie
wypowiedziane, inaczej zostanie automatycznie przedłużone o rok.

Redactie: R. Olejek en A. Skibinski + vertalingen.

Redakcja: R. Olejek, A. Skibinski + tłumaczenia.

Bankrekening:
65.69.84.260 t.n.v. B.C.V. Polonia te Breda

Numer konta bankowego:
65.69.84.260 t.n.v. B.C.V. Polonia te Breda

INTERNETSITE:
E-MAIL:

www.polonia-breda.nl

secretariaat@polonia-breda.nl

