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

Nieuwsbrief – juni 2009

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

Senioren

en

Kinderen

Patricia Mendel

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

21 juni
Optreden alle groepen open podium
in de schouwburg te Heerlen, van
13.00-13.30 uur
Optreden in Klooster Huize de Berg
te Heerlen, van 15.00 uur t/m 16.30
uur.

Telefoonnummers Podlasie

Junioren en senioren dansgroep

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Optredens

18 juli barbecue
Info volgt nog.

www.podlasie.nl

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

5 september
Optreden in souburg (zeeland) op
Folklorefestival,
Info volgt nog

Bestuur Podlasie
Karl Wedick
Ton Grendel
Mirjam Meesen
Patricia Mendel
Marije Erken
Karin Bijl
Johan Elzinga
Nelly Letterlé

voorzitter
secretaris
penningmeester
artistieke leiding
optredens
algemene taken
public relations
kostuums

Kortverslag ledenvergadering

Bestuursverkiezing

Verslag ledenvergadering

Karin Bijl bleek bereid om de functie algemene taken op zich te nemen en de
voorzitter draagt haar dan ook voor. De
vergadering gaat met algemene stemmen
akkoord. De voorzitter wenst Karin veel
succes en plezier in haar functie algemene taken.

14 maart 2008.
een van de hoogtepunten van afgelopen jaar
is onze inzet tijdens de Parade. Een geweldig
feest waarin wij hebben laten zien waar we
voor staan, ook al was de financiële afhandeling wat aan de late kant waarvoor ook ons
excuus is aangeboden, maar ook hier “alles
komt goed” en het vertrouwen in het Parade
bestuur is zeker niet beschaamd . Hierdoor is
ook voor de toekomst de samenwerking met
de Parade weer mogelijk.
Zeker als er in 2010 een uitwisseling met
een groep uit Polen georganiseerd wordt . de
werkgroep is druk doende uit te zoeken of
het haalbaar is en wat hiervan de kosten zijn.
Als ik kijk naar de mogelijkheden die werkgroepen in het verleden hebben gecreëerd
twijfel ik er niet aan dat ook in 2010 een bus
richting Polen rijdt.
Werkgroep Acties en Activiteiten
de jaarlijkse barbecue zal op 18 juli 2009
plaatsvinden o.v. in samenwerking met
Scouting St. Franciscus
Werkgroep ZiekencommissieWerkgroep
Ziekencommissie
De commissie geeft aan dat men niet alert is
voor wat betreft het doorgeven van personen
die ziek zijn. In een aantal gevallen is inderdaad bekend dat er zieken zijn, maar deze
personen hebben aangegeven voorlopig geen
bezoek te willen ontvangen. Daarbij komt
nog dat Anke en Irene voorlopig door omstandigheden weinig tijd kunnen vrijmaken.
Er wordt afgesproken dat alle ziekmeldingen aan de secretaris worden doorgegeven.
De secretaris zal Irene via email of telefoon
op de hoogte brengen zodat actie kan worden ondernomen

Huldiging jubilarissen
Dit jaar zijn er 3 leden die 5 jaar lid zijn
en de pen met inscriptie mogen
ontvangen. Dit zijn: John Kuiken, Ton
Kouwenhoven en Mirna Wisman.
10 jaar lid zijn: Dionne Elias en Patrick
de Ruiter. Aan beiden wordt het speldje
van Podlasie overhandigd.
Er zijn 2 leden die dit jaar al 15 jaar lid
zijn te weten Irene Pierik en haar zoon
Ben Pierik. Tenslotte zijn er ook nog 2
leden van 20 jaar te weten Jola en Eric
Castenmiller.

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

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

Per 1 januari 2009 is de contributie voor de volwassenen en kinderen met € 0,50 verhoogd.
De contributie bedraagt dan:
vanaf 3 jaar
€ 3,50,
Vanaf 14 jaar
€ 4,50.
Vanaf 18 jaar € 5,50.

