Contributie
Het verzoek van het bestuur om de contributie
gelieve over te maken via de bank- of girorekening.
Het bespaart de penningmeester een hoop werk.

Postbanknummer Podlasie 62 93 041
t.n.v. penningmeester Podlasie
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optreden van alle groepen in de parel Brunssum
van 11.00—16.00 uur

leeftijd

aantal dagen / tijd dat men mee wil helpen

Optreden in het corio-centrum Heerlen
18.00—21.00 uur

Zaterdag 28 juni

Naam

Inschrijfformulier meehelpen als vrijwilliger op de Parade 2008 van 3 juli t/m 12 juli

uur

donderdag 15 mei

Bestuur Podlasie
Karl Wedick
Ton Grendel
Mirjam Meesen
Patricia Mendel
Marije Erken
Ivy deJong
Johan Elzinga
Nelly Letterlé
Dirk Elias

voorzitter
secretaris
penningmeester
artistieke leiding
optredens
algemene taken
public relations
kostuums
actie/activiteiten

Parade
Van 3 juli t/m 12 juli 2008 komt heel de wereld
weer dansen in Brunssum. In tien dagen komen 30
groepen naar de Parade om honderden voorstellingen te geven op het Lindeplein en in het Vijverpark, de Rumpenerhal en de Brunnahal.
Daarnaast is er aandacht voor de Braziliaanse
samba, de Portugese fado en Afrikaanse volkscultuur.

Voor wie interesse heeft om als vrijwilliger
mee te helpen, kan zich middels het formulier, achterzijde nieuwsbrief, aanmelden en
deze inleveren bij Dirk Elias.

In gesprek met…

Door: Amber Meesen, Karin Bijl, Minouk Elias
Als nieuwe leden van de PR-commissie hebben wij
besloten dat we in iedere nieuwsbrief een interview plaatsen met een bijzonder lid van de vereniging. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen binnen de vereniging elkaar kent. En met wie
konden we beter beginnen dan met ons kersverse
erelid, dhr. Lud Matlega?
We beginnen met een onbeleefde vraag, maar
hoe oud bent u? 48, maar dan omgekeerd. Ik ben
84.

Vroeger, toen de kinderen nog klein waren, hield ik
vogels in een volière en maakte ik speelgoed voor
de kinderen.
Gaat u dit jaar op vakantie? Volgende week zaterdag ga ik naar mijn dochter in Alkmaar. Eigenlijk wilde ik met het IVN naar Terschelling, maar
ik had me te laat opgegeven. Vorig jaar ben ik wel
meegegaan, toen hebben we veel gewandeld op
Terschelling. De meisjes (Angela en Alicja) willen
dat ik dit jaar naar Mallorca kom, dus misschien
doe ik dat wel.

Hoeveel kinderen en kleinkinderen heeft u? Ik
heb 2 kinderen (Arres en Anneke) en 3 kleinkinderen (Angela, Alicja en Rob).
Hoe bent u bij Podlasie gekomen? Voordat
Podlasie bestond dansten Arres en Anneke bij Syrena. Dat was in 1974/1975. Ik ging toen vaker
mee met optredens. In 1976 wilden 6 mensen een
nieuwe vereniging oprichten, Johan, Anneke, Arres, Hub, Han Krum en nog iemand, maar daar ben
ik de naam van vergeten. Zij hebben toen Podlasie
opgericht. Sindsdien ben ik bij Podlasie gebleven.
Hoe vindt u het om erelid te zijn? Ik heb er
geen bijzonder gevoel bij. Het was een verrassing.
Ik wilde bedanken, omdat ik al ouder ben en zelf
niks meer kan doen in de vereniging. Ook is er een
hele nieuwe samenstelling van de groep, er zijn
veel nieuwe jongere leden, die mij niet kennen.
Door de samenloop van leeftijd en samenstelling
van de vereniging, voelde ik me als een vreemde
binnen Podlasie. Daarom wou ik bedanken, ik had
er niet op gerekend erelid te worden.
Wat vindt u het leukste moment dat u heeft
meegemaakt met Podlasie? Dat is een moeilijke
vraag, er was niet één moment wat het allermooiste was. Er waren meerdere mooie momenten.
De jubilea vond ik altijd speciaal.
Heeft u zelf ooit gedanst of in het koor gezeten? Nee, ik heb zelf nooit gedanst of in een koor
gezeten. Dat komt omdat ik een slecht gehoor heb
en geen maat kan houden. Ik heb vroeger wel vaak
op de tenen van mijn vrouw gedanst.
Wat zijn uw hobby’s? Mijn grootste hobby is
wandelen. Vroeger ging ik iedere zondag wandelen,
de wandelingen in Gulpen en Wijlre vond ik het
mooist. Ik heb ook vaker meegedaan met de
avondvierdaagse in Hoensbroek. Verder houd ik
van puzzelen en ben ik lid van het IVN (vereniging
voor natuur- en milieueducatie), hiervoor woon ik
vergaderingen bij en ga ik mee met wandelingen.

De website van Podlasie in
de nieuwe vorm is in the air.
www.podlasie.nl
Repetitietijden groepen Podlasie
Kom a.u.b. op tijd, zodat we op tijd kunnen beginnen
en geen kostbare repetitietijd verloren gaat.

Kindergroep

op zaterdag in het Pools Huis.

Omkleden om 10.45 uur. Repetitie van 11.00 tot
12.30 uur.
Daarna de pre senioren van 12.30 uur tot 13.30 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
Koorleden die niet aanwezig kunnen zijn bij de
repetitie s.v.p. afmelden bij Ton Grendel tel. 06-111
66 999 of 045 5218099
het liefst minimaal 1 dag van te voren

Telefoonnummers Podlasie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Optredens

Karl Wedick
(045) 522 00 72
Ton Grendel
(045) 521 80 99
Mirjam Meesen (045) 527 29 05
Marije Erken
(046) 442 81 22

www.podlasie.nl

Afmelden voor de repetities
Koor

Ton Grendel

Senioren

Hein Polman

Kinderen

Patricia Mendel

(045) 521 80 99
(06) 11 16 69 99
(045) 523 18 45
of
(06) 12 15 88 45

