Vervolg Polenreis 2010
De werkgroep Polenreis hebben voor de eerste
keer vergaderd en er is een datum vastgesteld
voor deze reis, de datum is van 30 april tot 9 mei
2010 .
Tevens is er een brief, in het Engels, opgesteld en
verzonden naar de Poolse Consul.
In deze brief stellen we ons voor en vragen of er
in deze periode ergens in Polen een festival is
waarin we als Podlasie aan kunnen deelnemen of er
activiteiten zijn, die jaarlijks terug keren, waarin
wij als Podlasie aan kunnen deelnemen.
Verder gaat de werkgroep onderzoeken of er uitwisseling te realiseren is met een Poolse vereniging . Dus wachten we op een antwoord van de
Poolse Consul.
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In gesprek met….

Contributie

Door: Amber Meesen, Minouk Elias en Karin Bijl
In onze vorige interviews hebben we jullie kennis laten maken
met ons erelid en onze penningmeester. Dit keer leek het ons
leuk om een dansend lid aan jullie voor te stellen: Ui Jin! Ui Jin
danst al twee jaar met veel plezier bij de kindergroep. Samen
met haar ouders en twee broertjes rijdt ze iedere zaterdag
een half uur om te komen dansen in het Poolse Huis. En een
repetitie per week vindt Ui Jin eigenlijk te weinig, daarom
oefent ze thuis vaak de dansjes met haar broertjes. We vonden dat jullie zo‟n enthousiast lid wel beter moesten leren
kennen!

Het bestuur verzoekt om de contributie over te
maken via bank- of girorekening. dit bespaart een
hoop werk en voorkomt misverstanden.

Daarom hebben we haar op een zaterdagochtend wat vragen
gesteld.
Hoe oud ben je? Ik ben 4 jaar
Op welke school zit je? Ik zit op basisschool Swentibold
(Born).
Wat vind je het leukste dansje?
Ik vind „Oi ty ty‟ (= Grozik) het
leukst.
Wat vind je naast het dansen
nog meer leuk om te doen? Tekenen
Wat is je lievelingseten? Ik vind
alles lekker.
Wat ga je in de herfstvakantie
doen? Ik blijf thuis met mijn
moeder en broertjes, want mijn
vader moet werken.
Omdat de ouders van Ui Jin beter Engels begrijpen dan Nederlands, hebben we hieronder het interview nog eens in het
Engels geplaatst.
A conversation with….
By Amber Meesen, Minouk Elias en Karin Bijl
In our previous interviews we introduced our honorary member
and our treasurer. This time it seemed fun to us, to introduce
a dancing member to you: Ui Jin! Ui Jin has been dancing now
for two years in the children‟s group with a lot of pleasure.
Together with her parents she drives half an hour each saturday to come dancing in the Poolse Huis. And one rehearsal a
week is actually not enough for Ui Jin, that is why she often
practices the dances at home with her brothers. We thought
that you would have to get to know such an enthousiastic member better! Therfore we asked her some questions on a Saturday morning.

Postbanknummer Podlasie 62 93 041
t.n.v. penningmeester Podlasie

Per 1 januari 2009 wordt de contributie voor de
volwassenen en kinderen met € 0,50 verhoogd.
De contributie bedraagt dan:
Vanaf 3 jaar
Vanaf 14 jaar
Vanaf 18 jaar

€ 3,50,
€ 4,50.
€ 5,50.

Dit is tijdens de laatste jaarvergadering besloten.
Pas bij automatische betaling de nieuwe bedragen aan.

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

Afmelden voor de repetities
Koorleden die niet aanwezig kunnen zijn bij de
repetitie s.v.p. afmelden bij Ton Grendel
het liefst minimaal 1 dag van te voren
Koor

Ton Grendel

How old are you? I‟m 4 years old.

Senioren

en

To which school do you go? I go to the basisschool Swentibold (Born).

Kinderen

Patricia Mendel

Which dance do you like the most? I like „Oi ty ty‟(= Grozik)
the most.

Telefoonnummers Podlasie

What do like to do next to the dancing? Drawing
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What is your favourite food? I like everything.
What are you going to do in the autumn vacation? I‟m staying home with my mother and brothers, because my father has
to work.
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