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Overlijden Mariëtte Wedick 
 

Lieve mensen, 

Op 1 april heb ik Mariëtte  los moeten  

laten na een strijd  die voor haar niet  

te winnen was.  

Wat blijft zijn de fijne herinneringen 

van de  21 jaar die wij samen mochten  

doorbrengen en waar jullie deel van uit maakten. 
 

Mede door de steun, het medeleven, de 

schouder, de arm om je heen en de warme 

gevoelens die ik mocht ontvangen van velen is de 

pijn iets dragelijker geworden en het besef dat 

niet alleen mijn liefde voor haar, maar ook de 

liefde die zij mocht ontvangen van heel veel 

mensen om haar heen zijn zeker een steun voor 

mij en de wederzijdse kinderen. 

Bedankt, ook namens wederzijdse familie. 
 

Karl Wedick 

 

Bestuurswisseling 
 

Na een jaar penningmeester te zijn geweest geeft 

Amber Meesen het stokje door. Amber gaf aan 

dat haar bezigheden haar te zeer belemmerden 

om de taak te blijven uitoefenen. De voorzitter 

bedankt Amber en overhandigd haar een VVV-

bon.  

De functie van penningmeester is overgenomen 

door Karin Appelhof. Zij is door de leden-

vergadering met volledige instemming gekozen. 

De voorzitter wenst haar veel succes. De functie 

bij Algemene taken is hiermee vacant geworden. 

Het bestuur vond Mary Ummels bereid deze taak 

op zich te nemen.  Met de benoeming van Mary is 

het bestuur weer compleet en kan er weer 

bestuurd worden. 
 
 

 

Erelid Luud Matlega overleden 
 

Ons erelid, de heer Luud Matlega is 

overleden. Het bericht van zijn 

plotseling overlijden op 4 januari, 

even voor zijn 93e verjaardag, kwam  

als een schok. Luud was een zeer  

gewaardeerd lid die in zijn 40 jarig 

lidmaatschap de Poolse waarden goed  

bewaakte binnen onze vereniging.  

Wij wensen Arris, Ania, kinderen, kleinkinderen 

en verdere familie veel sterkte met dit grote 

verlies. 

Wij zullen hem met respect in onze herinnering  

bewaren. 
 

Karl Wedick, Voorzitter Podlasie.  
 

Een droevige periode… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Irena Donkervoort, ooit zangeres bij ons koor, is 

op 13 april jl. overleden.  

Bestuur en leden wensen Krzysiek en Ilonka veel 

sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

 

Grote Clubactie 
 

De loten voor de grote clubactie zijn besteld.  

Hieronder de datums voor verkoop en trekking: 

6 september: Bezorging verkoopmateriaal en 

 loten. 

16 september: Start landelijke lotenverkoop

 Grote Clubactie 2017! 

12 december: Sluiting inschrijving Kidsverkoop-

 wedstrijd. Laatste dag contante  

 lotenverkoop . 

13 december: Trekking Grote Clubactie. 

14 december: Publicatiedatum trekkingsuitslag 

 

Steun PODLASIE en verkoop loten, want 80% van 

de opbrengst is voor onze vereniging. 

De loten kosten € 3,- per stuk. Kopers betalen 

contant  en krijgen een papieren lot. 

  

Dus steun de vereniging en koop en/of verkoop 

loten. 
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AGENDA 
 

13 mei:  Optreden jeugdgroepen in  

  centrum van Brunssum t.b.v.  

  reclameactiviteiten.  

20 mei:  Optreden bij Hendriks Mode 

  op de Schelsberg in Heerlen van 

  16.00 – 17.30 uur voor alle leden. 

8 juli:  Optocht in Elsloo.. Hele groep bij 

  Carnaval Mundial. Tussen 17.00 

  en 20.30 uur. 

9 juli:  Barbecue voor alle leden met  

  aanhang. 

27 augustus: Optreden op “de ouwe mert” in 

  Brunssum voor de Heemtuin- 

  vereniging. Info volgt . 

16 september: Start verkoop Grote Clubactie 

2 december: Sinterklaas voor de jeugdgroepen. 
 

Voltooide activiteiten 
 

8 januari: Nieuwjaarslunch 

4 februari: Repetitie junioren 

7 maart: Open repetitie koor. 

12 maart: Ledenvergadering. Er werden 

heel wat jubilarissen gefêteerd: Jeanne van 

Keeken, Willem Mendel, Ton Grendel, Dirk Elias, 

Marije Erken, Johan Elzinga, Anke Jasker en 

Yvonne Olynietsak.  

Rianne Kuiken, Math en Emilia Bex, Sandra Klein, 

Monica de Jong, Daniella V.d. Laarschot, Anneke 

Linsen, Arris Matlega, Ilonka Mendel en Aggie 

Stevens konden niet op de vergadering zijn en 

werden persoonlijk bezocht door het bestuur.  

26 maart: Korendag Brunssum. 

9 april: Optreden in Mondriaan. 
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Uit de ledenvergadering  
 

KOORREPETITIE 
De even weken beginnen de dames om 19.30, de 

oneven weken beginnen de heren om 19.30 uur. 

Om de lage lidmaatschapsdrempel te handhaven 

is het voorstel om de contributie te verhogen 

afgewezen. Naast je lidmaatschap kun je wel 

donateur worden. Er worden activiteiten opgezet 

om het ledental omhoog te krijgen. Uit onderzoek 

is gebleken dat persoonlijke overtuiging de beste 

respons geeft. Een actieve inbreng van de leden 

is daarbij van groot belang. We rekenen op u! 
 

SENIOREN DANSGROEP 
De repetitie zal per 1-4-2017 worden aangepast. 

Voor de beginnende dansers/essen zal het eerste 

half uur (van 20.30 tot 21.00 uur) basistraining 

gedaan worden. Van de leden wordt verwacht dat 

zij ook deze periode op de repetities aanwezig 

zullen zijn om de beginnende dansers/essen te 

assisteren. 
  

JEUGD DANSGROEPEN 
De jeugdgroepen zijn opgesplitst in de jongste 

groep (van 0-7 jaar de zgn. Peutergroep) en de 

oudere jeugd, de junioren. Zij zijn tussen 8 tot 14 

jaar. Om weer leden te werven is afgesproken om  

extra voorstellingen te geven in het centrum van 

Brunssum. 
 

Werkgroep Techniek. 
 De werkgroep techniek besteedde het afgelopen 

jaar in afgeslankte vorm veel aandacht aan het 

jubileum en minder aan het op peil houden van 

het instrumentarium. 

De werkgroep wil het bestuur voorstellen om 

techniekleden te betrekken bij het inspecteren 

van locaties en het bepalen welke apparatuur 

nodig is bij een optreden.  

Er werd gevraagd om een reserve computer aan 

te schaffen. Hier wordt actie in ondernomen. 

De werkgroep bekijkt of zij kan ondersteunen bij 

het maken van geheugenstick/cd met het 

programma dat voor ieder optreden bruikbaar is. 

Daarmee voorkomen we dat we voor verrassingen 

komen te staan. 

De bestaande  inventaris krijgt weer aandacht . 

Dit alles staat en valt natuurlijk met het weer op 

peil brengen van het aantal werkgroepleden. De 

werkgroep kan nog enkele enthousiaste 

medewerkers gebruiken!! 
 

KOPIJ  
Kopij voor de volgende nieuwsbrief inleveren  

vóór 15 juli op het E-mailadres van Podlasie of 

schriftelijk bij de secretaris. 

Junioren poseren voor Mondriaan 
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