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2016 
 

03-12-2016 
Sinterklaasviering 
Kindergroep. Poolse huis. 
Start om 11.00 uur. 
 

10-12-2016 
Middagvoorstelling in 
abdijklooster Rolduc voor 
het koor.  
 

11-12-2016 
Optreden kindergroep en 
koor. Informatie volgt. 
 

2017 
 

08-01-2017 
Afsluiting jubileumjaar 
met brunch voor alle 
leden. Start om 13.00 
uur. Informatie volgt 
 

12-03-2017 
Jaarvergadering in de 
Burcht. Aanvang 11.00 
uur voor ALLE leden. 
 

26-03-2017 
Korendagconcert in d’r 
Brikke-Oave voor het 
koor van 14.00 tot 17.00 
uur. 
 

Oktober 2017 
Barcelonatrip (nog wel 
onder voorbehoud) 
 

OUD Papier 
Ophaaldata 

2016 
 

10 dec. 
--- 
 

2017 
 

14 jan; 11 feb; 11 mrt; 
15 apr; 13 mei; 17 jun; 
15 jul; 12 aug; 09 sep;  
14 okt; 11 nov; 09 dec. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep aan alle leden! 
 
Medewerker Technische Commissie 
Podlasie is op zoek naar mensen die mee willen helpen onze geluidinstallatie in orde te houden en daarnaast hand en 
spandiensten te verrichten bij de opbouwen  tijdens de optredens. Maar ben jij goed in het bedienen van b.v. de mobile 
installatie of het grote mengpaneel dan zij wij ook zeker naar jou op zoek, zodat jij mee gaat werken om de muziek te 
verzorgen tijdens de optredens.  
Je wordt natuurlijk ingewerkt.                
Geef je op bij een van de zittende bestuursleden of via  tel.  06-10431410 van Karl Wedick 
 
Bestuursleden gezocht: 
In maart 2017 zijn er weer bestuursverkiezingen en komen er vacatures vrij. 
Heb jij interesse in een van onderstaande functies laat het dan zo snel mogelijk weten. Aanmelden zie boven. 
Functie 1  : Voorzitter Herkiesbaar ? 
Functie 2  : Alg. Taken Herkiesbaar ?  
Functie 3  : Public Relations Herkiesbaar ? 
Functie 4  : Penningmeester (je moet 18 of ouder zijn en langer dan één jaar lid) 
 
Medewerker Kostuumcommissie 
Wij zijn op zoek naar iemand in de vereniging die per direct de was tegen geringe vergoeding wilt doen.  
Aanmelden kan via een mail gericht aan roos.kanyo@ziggo.nl of bij alle andere bestuursleden. 
Heb je interesse laat het ons weten. 
 

Optreden senioren in Lotbroek 
Door Karin Bijl, Brunssum 25 september 2016 
 

Zondag 25 september trad de seniorengroep van Podlasie op bij het MFC gebouw in 
Hoensbroek, voor buurtvereniging Lotbroek. Het feest vond buiten plaats en het was 
stralend weer. Hein en Koos waren speciaal gekomen om naar ons te kijken. Altijd leuk, 
wat bekend publiek. Na zangeres Andrea Schön, die haar gehele fanclub had 
meegenomen, waren wij aan de beurt. Nadat we even hadden geposeerd voor wat foto’s, 
begonnen we met de Wielkopolski. We merkten al snel dat het niet makkelijk was om te 
dansen op de stenen. In combinatie met het warme weer, zorgde dit voor nogal wat 
zweetdruppels bij de dansers. Na de Wielkopolski mochten we even wat drinken, waarna 
we de Kurpiowski dansten. Helaas voor Yvonne was Peter aan het eind even de weg kwijt, waardoor ze alleen achterbleef. 
Gelukkig zag Peter uiteindelijk zijn fout in, en konden ze nog samen afgaan ;-) Al met al weer een geslaagd optreden van 
Podlasie. 

 

 

Repetitie senioren met Jolien Linssen van L1 
Door Jasemina Bos, Brunssum 25 september 2016 
 
Mevrouw Josine Linssen was op 25 september op onze repetitie. Ze vroeg ons hoe lang 
we al bij Podlasie waren en wat we er zo leuk aan vonden. Aan het einde heeft ze 
natuurlijk meegedanst. Ze deed voor het eerst mee en deed het best goed! 

 
Uitzending was op 1 oktober. Deze kun je nog horen op volgende link                                       klik hier voor fotoreportage. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:roos.kanyo@ziggo.nl
http://www.l1.nl/nieuws/327939-podlasie-uit-brunssum-l1-cultuurcaf%C3%A9-serie-vereniging
http://galerij.podlasie.nl/#!album-80
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Optreden junioren in Heerlen 
Door Dionne Elias, Brunssum 5 oktober 2016 
 

Het is de week van de opvoeding en organisatie Alcander heeft een Oktoberfest 
georganiseerd waar andere culturen naar voren komt. Ook waren er organisaties 
aanwezig, zoals Mondriaan en Xonar, om ouders informatie te geven. Ik schrijf dit 
stukje niet om Alcander op te hemelen, maar omdat onze kinderen van Podlasie 
mochten optreden tijdens dit feest. Naast een optreden mochten ze ook nog een 
korte workshop geven waar kinderen die langs de kant stonden gezellig mee konden 
doen.  

Bij het optreden kwamen veel mensen naar buiten om naar de kinderen te kijken en 
wat vond iedereen het toch leuk! De kinderen hadden de harten van collega’s en ouders gestolen met de mooie dansjes 
en leuke kostuums. Daarnaast was er ook een workshop. Hier deden niet alleen de kinderen goed mee, maar ook Olaf van 
de film Frozen deed gezellig mee en wat was dat toch een verrassing! 
Al met al kunnen we praten over een geslaagde middag waar we hopelijk nieuwe leden aan overhouden. 

 

Generale Repetitie 
Door Johan Elzinga, Brunssum 5 oktober 2016 
 
Deze woensdagavond werden de puntjes op de i gezet. De jeugdgroep, het geluid, de speach van de 

ceremoniemeester en de voorzitter, de seniorengroep, het koor…..  Allemaal 
moesten ze eraan geloven. De volgorde leek niet altijd logisch, en dat is 

natuurlijk niet gek als nog niet alles gedaan kan worden. De jeugd zou als 
eerste komen om zo wat eerder naar huis te kunnen, de repetitie van het koor 
werd als laatste geplaatst om de muziek de kans te geven alles in orde te 
krijgen, de sprekers deden hun uiterste best er een mooie presentatie van te maken en ja, soms duurt het wachten wat 
langer dan gehoopt en verwacht en komen andere verplichtingen in het gedrang. Uiteindelijk is er toch een generale 
repetitie gepresteerd, eentje volgens het boekje: 
“Er ging van alles fout, de deelnemers wisten niet waar ze aan toe waren en iedereen was bloednerveus.” Nou ja, een 
beetje overdreven gelukkig…. 

 

Reunie 40 jaar Podlasie 
Door Math Bex, Brunssum 7 oktober 2016 
 
Jongstleden op 7 oktober was de reünie van Podlasie ter gelegen van ons 40 jarig jubileum. 
Het was een erg gezellige avond met leden en oud-leden en er werd een menig woordje met elkaar gewisseld na zo'n lange tijd elkaar niet gezien te hebben. 
Door de logboeken van jaren geleden konden we onze zeer leuke herinneringen even opfrissen van mooie optredens en reisjes. Ook met de beamer werd 
menige foto aan ons getoond. De avond werd muzikaal  opgeluisterd door Rinus Hermsen, wat ook heel leuk was. 
De reünie werd gehouden in De Burcht. Ook aan de inwendige mens werd gedacht  en we werden getrakteerd op overheerlijke hapjes, lekker lekker. Hierbij 
moeten we zeer zeker niet de commissie acties activiteiten  vergeten die deze avond tot in de puntjes goed voorbereid had, waarbij een compliment zeer 
zeker op zijn plaats is GEWELDIG dankjewel!!! 
Ook een compliment voor het hele bestuur die met hun lange voorbereiding deze jubileum hebben doen slagen. 
Al met al een zeer geslaagde avond die zeker  voor herhaling vatbaar is over ..........wie weet met ons 45 jarig jubileum 

  

40 jarig jubileum PODLASIE  
Brunssum, 10 oktober 2016 door Karl Wedick 
 

Beste lezer, 

Oktober 2016 en dan met name 
woensdag 5, vrijdag 7 en zaterdag 8 
oktober zijn dagen die bij veel van 
onze leden nog vers in het 
geheugen liggen. Heftig wat er 
allemaal moest gebeuren, 
onzekerheden met betrekking tot 
afspraken met tal van instanties.  
De jubileumcommissieleden die al 
maanden met de voorbereiding 
bezig waren. Daarnaast was er ook nog 
de geheime missie van onze 
secretaris en voorzitter. Hier waren de 
werkzaamheden al op een eerder tijdstip 
gestart en moesten in beslotenheid en in het geheim gevoerd worden.  En 
dan is het zo ver, 8 oktober alle lof  voor Mw. Kwiatek, van het 
Bestuurssecretariaat van de Gemeente Brunssum en Burgemeester Winants 
en Wethouder Janssen van Cultuur die alle medewerking  verleend hebben 
om  van ons jubileum een werkelijk geweldig feest te maken.  
Jammer dat de eerdere toezeggingen vanuit de Ambassade niet door 
konden gaan, maar dit zou op een later tijdstip alsnog gaan gebeuren.  Wel 
is Dhr. P. Kobza als afgevaardigde van de Ambassade ons feest komen 
bezoeken  omdat Dhr. Borkowskie terug geroepen was voor overleg naar 
Polen.  

Deze was samen met zijn vrouw en kinderen iets te laat maar de reden 
hiervoor dat er door de drukte geen parkeerplaatsen meer waren en hij verder 
weg zijn auto moest parkeren. Maar dan start de avond, het podium ziet er 
geweldig uit, de versiering in de foyer ziet er fleurig uit en de zenuwen gieren 
bij diverse mensen door het lijf.  
Wat zijn wij trots als we de jubilarissen in de bloemen mogen zetten  en na de 
toespraak van Burgemeester Winants, Wethouder Hugo Janssen samen met 
Mw. Kwiatek ook nog bloemen en aan 6 jubilarissen de Erepenning van de 
Gemeente Brunssum  en de Culturele Plaquette uitreikt aan Anke Jasker en 
Johan Elzinga. De toespraak die we van meerdere mensen te horen kregen 
geven mij in ieder geval het vertrouwen dat wij een bijdrage kunnen leveren 
aan de leefbaarheid en het plezier voor de bewoners van Brunssum en 
omgeving.  
Opgelucht, trots en tevreden mogen wij terug kijken op een geweldig feest, 
van reünie, receptie, de voorstelling en het optreden van de Band die speelde 
tot in de kleine uurtjes. Dan is het afkicken, zondag en maandag nog wat 
opruimen en dan is het weer overgaan naar de werkelijkheid van alledag.  
Hiermee is het maar weer eens duidelijk geworden,  als ieder zijn 
verantwoordelijkheid neemt, wij grote zaken kunnen realiseren. Dit is nu wel 
weer duidelijk geworden.  
Ik wil iedereen, zonder uitzondering, nogmaals van harte bedanken voor zijn 
of haar de inzet.  
Jullie waren geweldig. 
 

Karl Wedick.  
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Filmreportages receptie, jubileum en feestavond: 
Camera Gemma Krijgsman, Montage Johan Elzinga 
 
Klik op het onderdeel om de reportage te bekijken.  
NB. Om de films te bekijken moet je verbinding hebben met internet. 
 

1. Receptie 

2. Podlaskie cplt.  
3. Welkomstwoord 
4. Nie chce cie jr.  
5. Koor 
6. Grozyk 
7. Kurpiowski sr.  

8. Onderscheidingen 
9. Krakowiak jr.  
10. Koor 
11. Wielko Polski  sr.  
12. Koor 
13. Finale 
14. Feestavond 

 
 

 
 

Fotoreportages Jubileum 

 
08 okt jubileumviering 40 jaar Podlasie. foto's LOO t.v. 
08 okt jubileumviering 40 jaar Podlasie. foto's Brunssum in Beeld 
08 okt jubileumviering 40 jaar Podlasie. foto's Arno Pagen 
08 okt jubileumviering 40 jaar Podlasie. foto's Peter Gommans 
08 okt jubileumviering 40 jaar Podlasie. foto's diverse bronnen 
08 okt jubileumviering Voorbereidingen. foto's Mieke en Johan 
07 okt Reunie. foto's Johan en Mieke 
05 okt Generale jubileum Brikke-Oave. foto's Johan en Mieke 
01 okt Repetitie met Rob de Vriend. foto's Johan en Mieke 

 

Afscheid Rinus Hermsen, 
Door Ton Grendel: 24 november 2016.  
 
Sinds november 2016 heeft Podlasie een nieuwe dirigent. Zijn naam is Pierre Gerits uit Geleen en hij is jaren een bevlogen dirigent geweest bij diverse koren 
in Zuid-Limburg. 
Onlangs is hij nog onderscheiden bij mannenkoor Oranje in Schinveld vanwege 50 jaar dirigentschap bij deze vereniging. 
Na het jubileum van 7/8 oktober zijn er binnen de geledingen van Podlasie een aantal evaluaties gehouden, zo ook door het koor. Tijdens deze evaluatie, 
samen met muzikaal leider Rinus Hermsen, bleek dat er een onoverkoombaar verschil van mening was over de wijze waarop Rinus het koor begeleide en het 
uiteindelijk resultaat. Rinus heeft dan ook tijdens dit gesprek aangegeven niet meer verder te willen gaan met Podlasie. Het is jammer dat de samenwerking 
werd beëindigd maar als er geen basis voor verdere samenwerking is dan houd het natuurlijk op. 
Rinus, bedankt voor de samenwerking van het afgelopen 1,5 jaar. Je hebt er heel veel energie in gestoken en je wilde heel veel voor elkaar krijgen met 
name gericht op het 40 jarig jubileum.  
Het bestuur is snel in actie gekomen om een nieuwe dirigent te vinden. We vonden Pierre Gerits bereid om deze taak, althans voorlopig, waar te nemen. 
Inmiddels is Pierre begonnen met het kerstrepertoire en de voorbereidingen voor de korendag in 2017. 
Wij wensen hem veel wijsheid toe en natuurlijk ook veel zangplezier bij Podlasie. 
 

Gala-avond 40 jarig jubileum 
Email met dhr. Hugo Jansen, wethouder Brunssum 
 
 

Goedemorgen heer Janssen, 
  
Ik heb zojuist contact gehad met uw secretaresse met de vraag 
of uw fijne toespraak van afgelopen zaterdag naar mij toegezonden 
kan worden om daaruit fragmenten te kunnen en mogen gebruiken 
voor onze nieuwsbrief. Dit bij gelegenheid van de uitreikingen van 
de culturele plaquette en erepenningen aan enkele leden van onze vereniging. 
  
U heeft ons een onvergetelijke avond bezorgd. 
Daarvoor wil ik u nogmaals heel hartelijk danken. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Johan Elzinga 

  

https://youtu.be/zgAZ2F4a4lo
https://youtu.be/5RRILkBu-78
https://youtu.be/7p-ijNp8ZBA
https://youtu.be/3jn5VLXDC00
https://youtu.be/2zY7N6A9Li0
https://youtu.be/9hBag46CM4A
https://youtu.be/PEfg51mljA4
https://youtu.be/x7HFf4p3dPA
https://youtu.be/rwNHkwkCAWY
https://youtu.be/Imw7QfMOsPs
https://youtu.be/vsIgPQCuL0w
https://youtu.be/-SqZkEc6dHo
https://youtu.be/tHL-X1WVZ-U
https://youtu.be/ztz96C1dnWU
http://galerij.podlasie.nl/#%21album-81
http://galerij.podlasie.nl/#%21album-81
http://galerij.podlasie.nl/#%21album-90
http://galerij.podlasie.nl/#%21album-88
http://galerij.podlasie.nl/#%21album-86
http://galerij.podlasie.nl/#%21album-87
http://galerij.podlasie.nl/#%21album-89
http://galerij.podlasie.nl/#%21album-91
http://galerij.podlasie.nl/#%21album-85
http://galerij.podlasie.nl/#%21album-84
http://galerij.podlasie.nl/#%21album-83
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Geachte heer Elzinga, 
 
Hartelijk dank voor uw warme woorden, het zijn juist de mensen die onderscheiden zijn die een vereniging maken tot wat het is. Natuurlijk laat ik u 
middels deze mail mijn toespraak toekomen die u vrijelijk mag gebruiken voor uw nieuwsbrief. 
 
Mijn dank gaat uit naar U en alle leden van Podlasie voor de voor mij onvergetelijke avond. Ik hoop dat u dit aan de leden wilt overbrengen en spreek 
de hoop uit de leden van Podlasie op dezelfde wijze achter hun vereniging blijven staan als de laatste 40 jaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hugo Janssen 
 
Onderstaand de tekst van de speech: 
  
TOESPRAAK WETHOUDER  HUGO JANSSEN BIJ GELEGENHEID VAN DE UITREIKING VAN 8 GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN AAN LEDEN VAN 
DANS- EN ZANGVERENIGING PODLASIE, OP ZATERDAG 8 OKTOBER 2016, OM 20.55 UUR, IN DE BRIKKE OAVE. 
___________________________________________________________________________  

  
Dames en heren, 
Jongens en meisjes, 
Bestuur, leden en vrienden van Podlasie, 
  
Mag ik u allen van harte feliciteren met het 40-jarig jubileum van Zang- en Dansvereniging Podlasie. 
  
40 jaar, dames en heren. Waar blijft de tijd? Sommigen van u waren vanaf het allereerste uur bij de vereniging betrokken en zij zullen vanavond 
ongetwijfeld datzelfde gevoel hebben: waar blijft de tijd?? 
  
Podlasie, dames en heren, begon in 1976 als een bescheiden dansgroep. In 40 jaar tijd groeide de vereniging uit tot één van Brunssums meest 
vermaarde gezelschappen. In de plaats van die ene, kleine dansgroep van vroeger zijn er nu dansgroepen peuters, junioren en senioren, een koor en 
een orkest. Anno 2016 is Podlasie een springlevende vereniging met een uitstekende naam in binnen- en buitenland. Anno 2016 koestert Brunssum 
Podlasie als één van de parels in onze rijke schatkist van culturele verenigingen. 
  
Dames en heren, 
Een vereniging is mensenwerk. Dat geldt zeker voor Podlasie. Veel leden zijn intens betrokken bij Podlasie en dat al jarenlang. Onder de leden zijn 
mensen die al 15 jaar zijn verbonden aan Podlasie. Of 20 jaar. 30 jaar. 35 en zelfs 40 jaar. Het zegt iets over de bindingskracht binnen de vereniging. 
Wat heel bijzonder is, is dat deze mensen niet alleen zingen of dansen of musiceren. Ze maken zich op tal van terreinen verdienstelijk. Ze zijn 
bestuurslid, maar ook lid van diverse werkgroepen. Ze zamelen oud papier in. Ze begeleiden groepen. Ze zorgen voor de techniek. Noem maar op. Dat 
versterkt de indruk dat Podlasie voor velen niet zomaar een lidmaatschap is. Het is een onderdeel van hun wereld, van hun leven. Zij verrijken 
Podlasie, en Podlasie verrijkt. 
  
Vanavond, dames en heren, vieren we niet alleen het jubileum van Podlasie, maar ook het jubileum van een aantal leden. Om precies te zijn, hebben 
we vanavond 14 jubilarissen. Dat laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan.  
  
Ik wil daarom de eerste zes jubilarissen feliciteren. Zij zijn allen 40 jaar lid. 

 Monica de Jong Krinninger 

 Daniëlle v.d. Laarschot Jasker 

 Anneke Linssen Smeets 

 Arris Matlega 

 Luud Matlega 

 Ilonka Mendel  
Dan is er een tweede groep jubilarissen. Jubilarissen die zich allemaal op een onderscheidende manier verdienstelijk hebben gemaakt voor Podlasie. 
Mensen die dankzij hun inzet, betrokkenheid, enthousiasme en liefde voor de Poolse muziek en cultuur een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan 
het huidige Podlasie en het huidige niveau waarop zang en dans wordt gebracht.  
  
Deze mensen, dames en heren, verdienen op een avond als deze een bijzondere onderscheiding. Ik heb dan ook de eervolle en prettige taak om 
vanavond zes Erepenningen van de gemeente Brunssum uit te reiken. Dat doe ik aan de volgende personen: 
  

 Dirk Elias: Dirk Elias is 25 jaar lid van Podlasie. Hij is onder meer bestuurslid en werkgroeplid en ondersteunt de activiteiten van de 
vereniging op uiteenlopende wijzen. Hij is geluidstechnicus, lid van de technische commissie en zamelt oud papier in voor de vereniging. Dirk 
wordt geroemd als “een drijvende kracht” achter de vereniging. 

 Marije Erken: Marije Erken is 30 jaar lid van Podlasie. Eigenlijk is dat 32 jaar, want vóór ze officieel lid werd, deed ze al werk voor Podlasie. 
Zij heeft zich in de afgelopen 30 jaar ingezet als bestuurslid. Zo was ze van 1987 tot 1998 secretaris. Verder is ze verantwoordelijk voor het 
drukwerk en de begeleiding van de werkgroep muziek. Podlasie is trots op leden als Marije Erkens. 

 Patricia Mendel: Patricia Mendel is 30 jaar lid van Podlasie. Ze begon als artistiek leidster van de junioren en senioren dansgroepen. Sinds 
2002 is ze bestuurslid, geeft ze leiding aan de muziekcommissie, zorgt voor de peutergroep en stuurt de instructrices aan. Via het CIOFF 
werkt Patricia aan de nationale en internationale bekendheid van Podlasie. Ze is een harde werker, geroemd om haar betrokkenheid. 

 Yvonne Olynietsak: Yvonne Olynietsak was 40 jaar geleden mede-oprichter van Podlasie. Al die tijd is ze lid gebleven. In de eerste twee jaar 
vervulde ze een bestuursfunctie. Zij is lid van de dansgroep en ook al 40 jaar verantwoordelijk voor de muzikale bewerking van de dansen. 
Verder ondersteunt Yvonne als muzikant de kindergroep en senioren dansgroep. Ze is een geweldige kracht voor Podlasie. 

 Hein Polman: Hein Polman is 35 jaar lid van Podlasie. Hij is nog steeds actief als koorlid en als lid van de dansgroep. Hein is secretaris en 
penningmeester geweest, is betrokken bij de technische ondersteuning en zamelt al bijna 20 jaar lang oud papier in voor de vereniging. Hein 
is een lid waarop de vereniging kan bouwen. 
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 Karl Wedick: Karl, de huidige voorzitter, is 35 jaar lid. In die tijd vervulde hij tal van functies. Hij was diverse keren bestuurslid algemene 
taken en ook bestuurslid van de technische commissie. Karl zamelt oud papier in en was betrokken bij de organisatie van optredens in het 
buitenland. Alles bij elkaar is hij bijna 30 jaar lang voorzitter geweest van Podlasie, een prestatie die zijn grote betrokkenheid illustreert. 

   
Dames en heren, 
Ik ben bijna aan het eind van mijn presentatie gekomen. Bijna, want op mijn lijst staan nog twee jubilarissen. Twee mensen die met reden tot het 
laatst zijn bewaard. Twee mensen die zelfs binnen een betrokken vereniging als Podlasie opvallen vanwege hun jarenlange inzet en bijzondere 
verdiensten. Twee mensen die in de afgelopen 40 jaar onvermoeibaar hebben bijgedragen aan een Podlasie dat een onuitwisbare plek in de 
Brunssumse gemeenschap heeft verworven. Deze twee mensen wil ik vanavond onderscheiden met de Culturele Plaquette van de gemeente Brunssum. 
Een onderscheiding die we per jaar gemiddeld maar een of twee keer uitreiken. Een onderscheiding voor bijzondere mensen die bijzondere prestaties 
leveren. 
  
De Culturele Plaquettes van vanavond zijn voor 

 Johan Elzinga: Johan Elzinga was mede-oprichter van Podlasie in 1976. Hij is daarmee al 40 jaar lid. Bij de start was hij twee jaar lang 
voorzitter. Ook daarna bleef hij actief als bestuurslid. Zo was hij een tijdlang secretaris. Sinds 2008 is hij als bestuurslid verantwoordelijk 
voor de PR. Hij wordt geroemd als een “drijvende kracht” achter het promoten van Podlasie. Daarnaast is hij al jaren lid van werkgroepen 
als muziek en techniek. Ook zingt en danst hij nog steeds en is betrokken bij uiteenlopende activiteiten binnen de vereniging, zoals het 
beheer van de website en het archief. Hij is voor menigeen het gezicht en de ziel van de vereniging. En daarom huldigen we hem vanavond. 

 Anke Jasker-Geertsema:  Anke Jasker was, net als Johan, mede-oprichter van Podlasie in 1976. Ook zij is dus al 40 jaar lid. Zij vervulde in 
die tijd uiteenlopende activiteiten als bestuurslid, van 1978 tot 1996, waaronder tweede penningmeester. Ook zat ze in, onder meer, de 
kostuumcommissie en ziekencommissie. Ze hielp mee om Podlasie actief te promoten en financieel te ondersteunen – dat laatste door het 
maken van eigen jam. Ze stelde kosteloos haar privé-bus beschikbaar voor de vereniging. Verder is ze nog steeds actief zingend lid. Haar 
staat van dienst voor Podlasie is indrukwekkend en inspirerend. En daarom huldigen we haar vanavond. 
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