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Nieuw dansseizoen
Een nieuw dansseizoen ligt voor ons en inmiddels heeft iedereen zijn beste dansbeentje al voorgezet en/of
zijn zangstem opgezet. Het bestuur had - door een plotselinge wisseling in de dansleiding - een roerige
zomer, die eindigde met een zeer geslaagde presentatie tijdens Heiloo Uit&Zo op zaterdag 3 september.
Dit jaar heeft de uitmarkt de vereniging zowaar een aantal nieuwe leden opgeleverd, die wij vanaf deze
plek van harte welkom heten. Het bestuur wenst iedereen, oude en nieuwe leden, een heel geslaagd
seizoen toe.

Zang en dansoptreden
Radost i tuga Balkana, oftewel Vreugde en verdriet van de Balkan.
Op 12 mei jl. was het een Joegoslavisch feest in de ter Coulster kerk aan de Holleweg in Heiloo, daar
genoten we van echt ‘ouderwets’ dans- en zangwerk. Een grote groep jonge dansers, muzikanten en
zangers nam ons mee op een reis door het voormalig Joegoslavië. Er waren veel punten van herkenning,
heerlijk om te zien dat de dansen die jij een aantal jaren geleden aangeleerd hebt, nu nog steeds vol vuur
worden uitgevoerd. En dan de vele schitterende kostuums, voor elke streek weer andere. Soms authentiek,
dan weer uit nieuwe materialen naar oud voorbeeld vervaardigd. Er was nu een kleine groep Pridini leden
aanwezig, dus laten we hopen dat deze groep nog een keertje met een Joegoslavische feest terug komt,
zodat er meer Heilooër dansers en zangers dit feest mee kunnen maken.

Eindvoorstelling MBO dans Haarlem.
Op dinsdag 28 en donderdag 30 juni, waren
een aantal Pridini leden in de Stadsschouwburg
in Haarlem aanwezig bij de slotvoorstelling van
de MBO dansopleiding. Onder de dansers
Annette van Duijvenbode en Vlasta Bakker. De
avond werd ‘vol gedanst’ met heel verschillende
dansstijlen: klassiek ballet, Street dance,
modern ballet, maar gelukkig ook internationaal!
Docent Wijnand Karel had een ongeluk gehad
en kon de laatste maanden van het schooljaar
niet lesgeven, maar gelukkig was er een
invalster gevonden. Zij zorgde ervoor dat er
toch twee prachtige series in schitterende
kostuums werden gedanst. In het
gelegenheidsorkest speelde ook Annemieke
Pauptit mee, oud dansleidster en choreografe van de Pridini demogroep. Je komt in de danswereld veel en
vaak dezelfde mensen tegen en dat maakt het leuk. De aanwezigen hebben erg genoten van de diverse
dansstijlen en het is absoluut de moeite waard om, als de gelegenheid zich nog een keer voordoet, de
slotvoorstelling van de MBO dansopleiding te gaan zien.
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Nieuwe dansleiding
woensdagavond
Op woensdagavond wordt sinds 7 september onder de bezielende leiding van Vlasta Bakker gedanst.
Vlasta is Annette van Duivenboode opgevolgd. Annette is op zoek naar een fulltime baan en is bovendien
verhuisd naar Hoofddorp; daarom lukt het haar niet meer om ’s avonds danslessen te geven. Gelukkig was
Vlasta bereid om haar plaats in te nemen. Beiden zijn eind juni geslaagd voor de opleiding MBO dans.

Het was weer een heerlijke tijd op minicamping: ‘Op de Heuvelrug’. We genoten van het fantastisch mooie
weer, de rust op de camping en natuurlijk het overheerlijke eten, dat door ons zelf werd klaargemaakt. We
struinden over de ‘vlooienmarkt’ die elk jaar rond Hemelvaart in Maarn wordt gehouden.
Iemand was zelfs op zoek naar een staafmixer voor in de caravan. Het moet toch niet luxer worden! Onze
fietsbanden en schoenzolen zijn weer ietsje meer afgesleten, omdat je vanaf deze stek prachtige
wandelingen en fietstochten kunt maken. Daarom is besloten om in 2012 alvast onze plekjes te reserveren.
Wil je mee, hou de mededelingen over het Hemelvaart kamperen dan in de gaten en geef je bijtijds op.
Hemelvaartdag valt volgend jaar op donderdag 17 mei 2012.
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Pridini kampeerweekend

Recept van Sabine Min
Tira Misu (zonder ei) voor ca.4-5 personen,
hoeveelheden zo nodig verdubbelen voor meer
personen.
250g Mascarpone
Bekertje zure room (125g)
3 eetlepels suiker ( niet afgestreken eerder flink)
1 zakje vanille suiker
Klein snufje zout
Lange vingers (ca pak van 175g) hoeveelheid hangt af van de vorm, maar zorg dat je genoeg hebt.

Ca. 250 ml sterke koffie vers gezet of oploskoffie (de
hoeveelheid koffie hangt af van de hoeveelheid lange vingers
die gebruikt worden en hoeveel vocht ze mogen opnemen.
De koffie hoef je niet extra af te laten koelen of warm te
houden.
Cognac (of andere alcohol) ca 2 eetlepels (meer of minder
naar smaak)
Cacaopoeder (ongezoet) om te bestrooien,

Lange vingers er 2-3 keer snel in ronddraaien, zodat ze de koffie opzuigen, maar nog niet uit elkaar vallen.
Nu met suikerkant naar beneden in de vorm leggen en zo de hele bodem bekleden. Dan het
Mascarponemengsel erover verdelen. Als bovenlaag weer in koffiemengsel gedoopte lange vingers erover
verdelen, net zo als voor de bodem, maar nu met de suikerlaag naar boven. De cacaopoeder met behulp
van een theezeefje of strooier over de lange vingers strooien tot alles mooi bedekt is.
De schaal afgedekt in de koelkast zetten en +/- 24 uur door laten trekken. Dit is belangrijk omdat de Tira
Misu naar mate hij langer staat aan smaak wint. Dus je geduld wordt beloond.
Crème voor Tira Misu ( met ei)
250g Mascarpone
2 eetlepels suiker
2 eieren gesplitst
Snufje zout
Eiwit met snufje zout stijf kloppen. Dan in andere kom eigeel met suiker schuimig kloppen en aansluitend
Mascarpone erdoor roeren. Nu het stijf geklopte eiwit erdoor scheppen. Verder blijft de verwerking wat
betreft de lange vingers en koffie hetzelfde als boven. Deze versie van de Tira Misu het liefste 48 uur in de
koelkast door laten trekken.

Algemene informatie
Opzeggen
Wil je het volgende seizoen niet meer dansen of zingen, zeg dan je lidmaatschap op tijd op [voor eind
mei]. Dit kan alleen schriftelijk. Schrijf een briefje of E-mail naar Desirée Wehnes ~ De Kloosterhof 91 ~
1852 LE Heiloo. E-mail: d.wehnes@quicknet.nl
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Mascarpone en zure room uit de koelkast halen en even wat
op temperatuur laten komen. Dan mascarpone, zure room,
suiker, vanillesuiker en evt. klein snufje zout met de mixer
goed loskloppen. Je kunt nu proeven of je het zoet genoeg
vindt, maar bedenk wel dat de lange vingers ook zoet zijn.
Koffie in een soepbord gieten en de cognac erdoor roeren.

Website
Bezoek ook eens onze website www.pridini.nl Je vindt daar alle laatste informatie over de vereniging.

Agenda
Data om in de gaten te houden:

26 september t/m 1 oktober
2 november
21 + 23 december
17 t/m 20 mei
30 mei

Collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Algemene ledenvergadering Pridini + Wisselpas
Dansen in Kerstsfeer
Pridini kamperen in Leersum
Seizoensafsluiting

Er wordt niet gedanst op:
Woensdagavondgroep
Wisselpas vrijdag

19 oktober, 28 december, 4 januari, 29 februari, 2 mei,
21 oktober, 30 december, 5 januari, 2 maart, 6 april.

