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Bredase Culturele
Vereniging “Polonia”
Stowarzyszenie Kulturalne

“Polonia” w Bredzie

PROGRAMMA 2011
15 SEPTEMBER: Dzień Seniorów / OUDERENMIDDAG J
29 OKTOBER: Zabawa Wyzwolenia / BEVRIJDINGSFEEST V
3 NOVEMBER: Dzień Seniorów / OUDERENMIDDAG J
18 DECEMBER: Mikołaj / KERSTFEEST V
Locatie: B=Belcrumzaal, J=Jeugdland, V=Viandezaal
							

VOOR MEER INFO BEZOEK ONZE WEBSITE:

Wijzigingen voorbehouden

www.polonia-breda.nl
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Op 1 juli 2011 nam de Republiek Polen het voorzitterschap van de Raad van de Europese
e
Unie. De plechtige, muzikale inleiding van deze gebeurtenis vond plaats in Den Haag op de dag

van de overdracht van het voorzitterschap. Om klokslag 12 uur begon op het Plein, voor het
Parlement, een optreden van het Politieorkest uit Wrocław. Het paradeconcert bestond uit lichte
marsmuziek. Dirigent van het 30-koppige orkest was ondercommissaris Adam Witiw. Het orkest nam dezelfde dag deel aan de plechtige opening van de nieuwe zetel van EUROPOL in Den
Haag.

Zaterdag 16 juli is op 91-jarige leeftijd van ons heengegaan Milo Anstadt. Journalist, schrie
jver, regisseur en groot vriend van Polen. Geboren in het Poolse Lvov in 1920, emigreerde hij als

10-jarig jongetje met zijn familie naar Nederland, waar hij samen met zijn zus Sera de Holocaust
overleefde.
Milo heeft heel zijn leven gestreden tegen het stereotiep van de “joodse emigrant uit antisemitisch
Polen”. In zijn autobiografisch boek ‘Kind in Polen”- in Polen uitgegeven onder de titel “Dziecko
z Lwowa” - beschrijft hij juist zijn kleurrijke jeugd in ene multiculturele samenleving van Lvov. Na
de oorlog was Milo Anstadt onder meer regisseur van verschillende tv-documentaires over OostEuropa, waaronder ook Polen. Zijn in 1962 uitgegeven boek “Polen, land, volk, cultuur” is standaardliteratuur geworden. In de jaren 80 ondersteunde hij als adviseur met zijn brede kontakten in
de Nederlandse politieke wereld het kantoor van Solidarność in Amsterdam. In de jaren 2006-2007
organiseerde hij met buitengewone energie volwassenenonderwijs over Polen, consequent ervoor
wakend om Polen in een juist licht, eerlijk en welwillend voor te stellen. in de laatste jaren zette hij
zich actief in voor het ontstaan van het Joods Museum in Warschau. Voor zijn grote verdiensten
voor Nederland als opiniemaker is Milo Anstadt in 1994 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en voor zijn grote verdiensten voor Polen heeft hij in 2004 de Ridderkruis van de Order
van Verdienste van de Republiek Polen ontvangen.
Wij hebben een uitzonderlijke vriend verloren. Ere zijn nagedachtenis.
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VOORWOORD
Hallo Allemaal,
Ik zal proberen om voor jullie weer
een leuk voorwoord te schrijven.
We hebben weer genoeg meegemaakt intussen.
Om te beginnen hoop ik dat u allemaal
een leuke vakantie heeft gehad.
In april was er een Poolse Paasmarkt in zorgcentrum de Wijngaerd
in Made. De opbrengst daarvan was € 900, daarvan kunnen we
3 keer op en neer naar het kindertehuis in Borzeciczki rijden met
spullen, dat is alleen voor diesel, want de kleine vrachtauto of Renaultbus krijgen we gratis.
Op 1 juni zijn we naar het Generaal Maczek doven instituut in Bydgoszcz geweest, daar werd op 3 juni de dag van het kind gevierd met spelletjes. Er waren verschillende bezoekende groepen,
zoals kinderen met een verstandelijke handicap, dove kinderen
uit de Oekraine en zeer slecht ziende kinderen. Het was prachtig
weer.
Daarna zijn we naar Borzeciczki gereden, want op 10 juni bestond dat kindertehuis 50 jaar, op 9 juni werd er een mis opgedragen voor de kinderen en oud-leerlingen, met enkele officiële
genodigden. Uit de kerk koffie met gebak, later een gezellige
BBQ. Op 10 juni het officiële gebeuren, met toespraken, dansjes
van de kinderen en een lunch.
Op 1 juli zijn we vertrokken voor vakantie in Polen, we zijn 5
weken weggeweest, ook hebben we regelmatig dagen met regen
gehad. De eerste week zijn we naar Kraków geweest, het is een
prachtige stad. We hadden een gids die Nederlands sprak. Zoals
gewoonlijk vier ik mijn verjaardag in Polen met een BBQ, bijna al
onze vrienden waren present. Het was erg gezellig.

WATERVAL IN ZATWARNICA
TREINTJE VAN MAJDAN

Ook zijn we een week in de Bieszczady geweest met prachtig weer. We zijn naar Majdan
geweest en met het treintje de bergen in, ook
hebben we een mooie waterval gezien in Zatwarnica, de grootste en dikste boom van europa in Lutowiska, daar is ook een prachtig
uitzicht plaats op de bergen tussen de grens
Oekraine en Polen, de markt in Ustrzyki Dolne waar Oekrainse
mensen snoep, likeur, bier en sigaretten aanbieden. Ook zij we
in Sanok geweest, daar is een groot openluchtmuseum en hebben ze nu een nieuw stuk erbij, alleen ging dat pas in september
open, en de grote stuw bij Solina mag je dan ook niet missen. We
hebben wel veel geluk want een vriend van ons is bosbeheerder
in de Biestade, dus die weet alle mooie plekjes. Later zijn we nog
in Rymanow Zdroj geweest, ook een heel mooi plaatsje, met zijn
water en kuuroord voor kinderen.
Nu zijn we weer thuis en beginnen met nieuwe energie aan het
organiseren van de dansavond op 10 september en het bevrijdingsfeest op 29 oktober en de kerstmiddag op 18 december.
Ria Marijnissen
BIESZCZADY
								
Voorzitter Polonia

De hoogste dam van Polen (82 m hoog en 664 m lang), bij het stuwmeer SOLINA.

CERKIEW OF TE WEL HOUTEN ORTODOX KERKJE

UITKIJKPOST LUTOWISKA GRENS POLEN-OEKRAINE (foto’s Ria Marijnissen)

Website van de vereniging
wordt steeds populairder!
Regelmatig informeren wij over de bekendheid en bezoekers aantallen van onze site
www.polonia-breda.nl.
Website bestaat al 5 jaar en het aantal bezoekers groeit gestaag
Statistieken van de site liegen er niet om, althans volgens Google Analitycs
die meet en bewaart zowat alles op onze site.
Als voorbeeld hebben we vier jaar uitgekozen ter vergelijking, elke keer de
periode van september t/m september en dat zijn resultaten van ‘n jaar:
2007/2008: 4997 unieke bezoekers (en totaal 7111 bezoekers)
2008/2009: 6457 unieke bezoekers (8548 totaal)
2009/2010: 7494 unieke bezoekers (9802 totaal)
2010/2011: 9727 unieke bezoekers (12.020 totaal)

Hieronder de screenshot van het afgelopen jaar,
dus van september 2010 t/m september 2011
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Op dinsdag 6 september was er om 12.00 uur een poolse H Mis
in de Laurentiuskerk te Breda. Militairen uit Zagan, Sokołowski,
Kotlarz en Zych, zijn naar Engeland geweest voor de urn van Witold Deimel. Ze hebben daarmee Breda aangedaan, na de H Mis
hebben we koffie gedronken en zijn naar de begraafplaats aan de
Ettensebaan geweest. Daar heeft de Poolse delegatie bloemen
gelegd. Ik heb alleen daarvan een foto, die in de kerk zijn mislukt.
Misschien dat ik
later nog foto`s
krijg vanuit Polen. Jammer
dat we zo laat op
de hoogte zijn
gesteld van deze
bijeenkomst, er
waren weinig
mensen in de
kerk.
(Ria Marijnissen)
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Op 3 september 2011, hebben Roos Jansen, Stan en ik gestaan
in winkelcentrum Zuiderhout met een Poolse kraam.
Daar stonden alle nationaliteiten wat in Oosterhout woont.
De opbrengst is voor het kindertehuis in Borzęciczki.
We hebben die dag 151.50 € bijeen gesprokkeld.
(Ria Marijnissen)

De meest actuele informaties over de activiteiten
van onze vereniging en de meest actuele fotoreportages vind je op het internet:

w w w. po lo n ia -b r e d a .n l
ook te vinden op facebook

De verzameling van alle fotoreportages van BCV
Polonia kan je ook vinden op

picasaweb.google.com/PoloniaBreda

Bij een vrouwendag hoort een vrouwenbal, maar als er een vrouwendag bestaat, bestaat er misschien ook wel een mannendag.
Niemand heeft me ooit verteld wanneer die dag is, maar wie weet.
Stoppen met dromen en verder met het vrouwenbal.

Er waren op het bal 94 personen aanwezig, waarvan 45 dames,
dat betekent dus dat er meer mannen waren dan dames namelijk
49 heren, rekent maar na.

Nog vreemder is dat er maar 39 leden van Polonia waren, dus 55 niet leden.
Het begin was erg rommelig er kwamen mensen binnen in hele groepen
en sommige personen hadden al het een en ander op.
Het is bekent niet iedereen kan even goed tegen de drank, de orde dienst
moest even in het geweer komen.
De secretaresse en de penningmeester hadden dus het nodige werk om
alles goed en ordelijk te laten verlopen.
Nu kon de avond echt gaan beginnen en na een denderende openingspeech van onze voorzitster, een van die 45, nam de muziek een aanvang.

De dansvloer was de hele avond goed bezet en het was niet te
merken dat er meer heren dan dames waren.
Integendeel op de dansvloer leek het wel dat de dames dik in de
meerderheid waren.
Een feestavond mag wel geld kosten, maar er moet ook geld binnen
komen en daarom wordt er een loterij gehouden.

U A NI TOW A R S MACZ NY I TAN I !

Verschillende dames probeerden zo veel mogelijk loten te verkopen
en later op de avond was de trekking die tweetalig gebeurde.
Uiteraard kon ook op deze avond weer geproefd worden van Poolse
lekkernijen en die gingen er goed in, bij sommige ging het er ook
weer snel uit.
Zo als altijd ging de avond door tot in de kleine uurtjes, waarna het
bestuur de rotzooi op mocht ruimen.
Toch een avond waar veel mensen plezier aan hebben beleefd. (AV)

DZIEN
KOBIET
MARZEC
2011

06-18785637

Johannes Paulus II
Karol Józef Wojtyla (1920-2005)

Paus: 1978 – 2005
Zaligverklaard: 1 mei 2011
Internationale feestdag: 22 oktober

22 oktober 2011----17.00 uur

viering eerste feestdag Johannes Paulus II
in de kloosterkerk Dreef 38, Meersel-dreef (B)

Plechtige H. Mis
in de Poolse en Nederlandse taal
Vanaf 16.30 uur biechtgelegenheid
Vanaf 16.45 uur worden er (Maria)liederen gezongen
in beide talen
Opgave van misintentie voor de dienst in de kerk

Hartelijk welkom
Vanuit Breda: via Ulvenhout-Strijbeek/Galder naar Meersel-Dreef (13 km)
Vanuit Tilburg: via A58 naar Breda, afrit 14 Ulvenhout-Strijbeek enz…(32 km)
Vanuit Utrecht: via A27 (Breda) – A 58 (ri Antwerpen) – afrit 14 (Ulvenhout) enz…
Vanuit Rotterdam: via A16 (Breda/Antwerpen) – A58 (ri Tilburg) - afrit 14 (Ulvenhout) enz…
Vanuit Zundert via Rijsbergen naar GalderStrijbeek – Meersel-dreef (13 km)
Vanuit Antwerpen via A1/E19 (Breda) – afrit 14 Meer) via Meer/Meerle naar Meersel-dreef (45 km)

Ir. MIROSŁAWA OUWERKERK-GRZYB
BEEDIGD 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

P O O L S H O O G T E
Belangrijkste bevindingen van het FORUM-onderzoek

We kunnen gerust uitgaan dat er van minimaal 150.000 Po-

len woont en werkt nu in Nedeland, ofwel één procent van de
Nederlandse bevolking.

Eén op de vijf van de Polen wil hier blijven
Poolse katholieke kerk in Nederland en Poolse verenigingen
vormen bindende factor

Veel Poolse migranten spreken weinig of geen Nederlands.
Het verwelkomen van Poolse arbeiders heeft zeker te maken
met de lage lonen die zij bereid zijn te accepteren.

Marginalisering en criminaliteit liggen op de loer
FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele
vraagstukken (Forum.nl).

De contributie per 01-01-2011 bedraagt:
Uit de ledenadministratie blijkt dat diverse leden hun
lidmaatschap over het jaar 2011 nog niet betaald hebben. Gelieve dit voor 1 november a.s. te storten. Voor
het lidmaatschap zie onderstaand overzicht.
€ 17.50 PER PERSOON

VOOR EEN GEZIN WORDT HET DAN € 35.00

€ 12.50 PER PERSOON VOOR 55+

DUS VOOR MAN EN VROUW SAMEN € 25.00

gaarne het lidmaatschap voor 1 november overmaken naar
rekeningnummer: 65.69.84.260 t.n.v. B.C.V. Polonia,
wilt u per acceptgirokaart betalen dan betaalt u € 1,50 extra

Polski Dzień
w BREDA
13 LISTOPAD
11.30 godzine Polski ksiądz otwarte dzień.
16.00 godzine Gra orkesta KLINKERS
Przedac Polski szkło, krzystał, bompki
I inny dekoracja materialny,
Tez Polski bigos i placek.
Wstęp koszt € 2.=
Z poczęstunkiem Polskiej Wódki.
Zysk z imprezy zostanie przekazany dla
Domu Dziecka
w BORZĘCICZKACH W POLSCE
Zapraszamy do VIANDENZAAL, Viandenlaan 3
Breda
W godzinach od 11.00 do 17.00

Poolse onderscheidingen voor vrijwilligers
BREDA - Twee vrijwilligers van het Generaal Maczek Museum zijn vrijdag
26 augustus op de Poolse ambassade onderscheiden

Het bestuur
van de BCV
Vereniging
wil hen van
harte feliciteeren met
deze onderscheiding!
Links: de Poolse
ambassaseur Dr.
Janusz Stanczyk,
midden de heer
Tom Peeters en
rechts de heer Ad
Suurmeijer

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

Meersel-Dreef - “Cześć Maryi, cześć i chwała, Pannie świętej
cześć”, klonk het gistermiddag bij de Mariagrot in Meersel-Dreef.
Vrij vertaald naar het Nederlands is het: Hallo Maria, eer en glorie, eer de heilige maagd. De Nederlanders die bij de Poolse mis
waren kregen dat niet mee. De hele mis was in het Pools.
Vier Poolse dieners waren naar Vlaanderen gekomen om de mis te
leiden. Een Pools koor kwam niet mee, daarom is Danusia Braspenning
uit Rijsbergen gevraagd om de liederen te zingen. Ze zong al eerder in
de Mariagrot en is Poolse van geboorte. “Met deze mis hopen we de gemeenschap van Meersel-Dreef een boost te geven”, vertelt ze. “Die is nu
stervende. Door de Poolse mis hopen we de Poolse mensen uit de omgeving aan te trekken.”
Jong en oud, Vlaamse, Poolse en Nederlandse mensen vullen samen bijna alle zitplaatsen. Het verschil is goed te zien tussen de Nederlandstali-

U bent van HARTE WELKOM op de 8de POOLSE DAG.

Zondag 13 november in,
VIANDENZAAL
VIANDENLAAN 3 BREDA
vanaf 11.00 tot 17.00 uur.











Specialiteiten en Lekkernijen zoals;
Bigos, Pierogi
Gebak en Worst,
Pools Kristal,
Boeken en Kinderboeken,
Pools Mondgeblazen Glas,
Prachtige Dekens,
Poolse Kerstballen Handbeschilderd,
Decoratie Vogels en Sterren
Met optreden van de:
Klinkers om 15.00 en 15.45 uur

De opbrengst van deze dag is voor het
Pools Kindertehuis BORZĘCICZKI.
ENTREE; € 2.00

gen en de Polen. Alleen al omdat de Poolse mensen recht vooruit kijken
naar het altaar en de rest vooral veel rondkijkt. Als de Poolse pastoor
vraagt te gaan staan, volgen de Nederlandstalige snel het voorbeeld van
de rest. De meeste Nederlanders en Vlamingen blijven niet de hele mis.
“Leuk hoor, maar ik versta er geen bal van”, fluistert een ouder echtpaar
tegen elkaar als ze weglopen. Hun plaatsen worden snel opgevuld door
nieuwsgierige voorbijgangers.
“Het idee is pas een paarweken geleden ontstaan”, sluit de Vlaamse
broeder van de Kapucijnenkerk af. Hij vertelt, als Braspenning klaar is
met het vertalen, dat hij verrast is door de hoge opkomst. Juist omdat ze
weinig tijd hadden om reclame te maken voor de mis. “We zullen ons leven beteren”, belooft hij erachteraan.
Daarom is de volgende datum al geprikt: 22 oktober is er weer een
Poolse dienst. Nederlandse, Vlaamse en Poolse gelovigen bezoeken de
Poolse mis in Mariagrot in Meersel-Dreef.
Bron: BN De Stem. Mei 2011. Door Tessa Hofland. Foto Cindy Joos/het fotoburo.
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Op 26 juli 2011 is overleden

mevr. Stolarz-Massa
Zij is 87 jaar geworden

Op 18 juli 2011 is de echtgenoot van ons lid Daniela
Kurowska, op 89 jarige leeftijd overleden.
,

Dhr. Franek Poprawski

Het bestuur van de Bredase Culturele Vereniging Polonia
wenst de familie veel sterkte met het verwerken van dit
verlies.

AUTO-RADIATEURENSERVICE

DE ORANJEBOOM B.V.
AUTO-RUILRADIATEUREN
EN REPARATIE

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

Onderscheiding
voor Jan
Roovers
Op 30 april
ontving Polonia
lid Jan Roovers
een Koninklijk
lintje.

Jan was mede-oprichter van de Dorpsraad Ginneken en tegenwoordig is hij hiervan penningmeester.
Voor Ginneken maakt hij zich op tal van andere manieren verdienstelijk. Ook zet hij zich in als vrijwilliger voor mensen met een
(verstandelijke) handicap. Bijvoorbeeld voor Visio.
Tevens is hij van het comité Herdenking Bevrijding Ginneken
voorzitter.

Bredase Culturele Vereniging Polonia feliciteerd
J. Roovers met deze onderscheiding

Jan Roovers (61) maakt zich als vrijwilliger al jarenlang verdienstelijk
voor onze gemeenschap. Onder meer is hij voorzitter van het comité
Herdenking Bevrijding van het Ginneken, maar ook is hij vrijwilliger bij
het Generaal Maczek Museum en Vereniging Polonia.
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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 € 17,50*
• 55+ € 12,50*

Roczne składki członkowskie wynoszą:
• € 17,50* na osobę
• € 15,-* na osobę w wieku 55+

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

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

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

Członkowie zarządu:
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

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

Numer konta bankowego:
65.69.84.260 dla B.C.V. Polonia w Bredzie

Leden:
Gosia Szczepańska
Roos Janssen-Oomens
Johan Wiaterek		
Wilia de Kort-Zajchowska

tel. 06 337 843 45
tel. 076 54 21 005
tel. 0162 31 33 46
tel: 0416 33 68 02

Członkowie zarządu:
Gosia Szczepańska
tel. 06 337 843 45
Roos Janssen-Oomens tel. 076 54 21 005
Johan Wiaterek		
tel. 0162-313346
Wilia de Kort-Zajchowska tel: 0416-336802

tel. 076-587 15 72

Andrzej Skibiński		

Webmaster:

Andrzej Skibiński		

Webmaster:

tel. 076-587 15 72

voor meer details kijk op www.polonia-breda.nl

więcej szczegółów na www.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.

INTERNET :

www.polonia-breda.nl

E-MAIL:

secretariaat@polonia-breda.nl

