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PRIDINFO EXTRA EDITIE.
Naast het goede over de nieuwe dansruimte lezen jullie in deze Pridinfo ook korte verslagen van o.a. het
Uffelte Weekend, de afsluiting van de demodansgroep en de slotinstuif, een tweetal leuke voorstellingen en
de rommelmarkt. Na het financiële succes van de Anjercollecte, willen we ons ook weer inzetten voor de
collecte voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Deze collecte wordt gelopen in week 39, van 24 tot
29 september. Noteer het vast in je agenda en help mee de kas op een makkelijke manier te spekken. Zo
kunnen we de extra avonden als bijv. buikdans blijven organiseren!

NIEUWE DANSRUIMTE GEVONDEN
In september starten we in een nieuwe dansruimte in het ‘Cultureel Centrum de Strandwal’, dat zich
bevindt op het terrein van GGZ NHN, Kennemerstraatweg 464 in Heiloo (route beschrijving volgt). Vrijwel
alle verenigingen die gebruik maakten van het Open Huis hebben er onderdak gevonden en ook Henk
Pannekoek verhuist mee. Hoe alles in de praktijk gaat uitpakken moeten we nog afwachten, maar het
bestuur is erg blij met dit onderkomen. Wil je er alvast van buitenaf een kijkje nemen dan kom je er op de
volgende wijze:
Rijdt vanaf de Kennemerstraatweg het GGZ terrein op, ga onder de rechterpoort door en sla de
eerste weg links in - is Kerkepad voor de kapel langs - en parkeer je auto of fiets op de daarvoor
bestemde plekken. Je ziet bij het parkeerterrein een groot gebouw, dat wordt het nieuwe cultureel
centrum. Ons onderkomen bevindt zich, wanneer je er voor staat, niet aan het parkeerterrein, maar
op aan weg naar de linkerpoort, helemaal aan de linkerkant, met een eigen ingang.
Uiteraard zullen we iedereen de eerste keer de weg wijzen en buiten al opvangen. Bedenk dat het terrein
valt onder de gemeente Heiloo, waar ook boetes voor fout parkeren worden uitgeschreven.

DATA EERSTE LESSEN NIEUWE SEIZOEN:

Pridinfo

Informatieblad voor alle leden van Internationale dansvereniging PRIDINI

Juni 2012

Woensdagavond:
Wisselpas vrijdag:

5 september 2012
14 september 2012

DRINGENDE OPROEP: PENNINGMEESTER GEZOCHT!
Iedereen weet dat Pridini sinds eind 2011 zonder penningmeester zit. In alle groepen is
dringend gevraagd om mee te helpen zoeken naar een nieuwe penningmeester. Tot op
heden helaas zonder resultaat. De leden merken er waarschijnlijk maar weinig van dat
er geen penningmeester is: “alles loopt toch?”. Voorlopig voert Silvia Denneman dan
wel de meest urgente werkzaamheden uit, maar dat betekent niet dat het zo wel ‘los
loopt’. Zij is geen bestuurslid, zodat het bestuur momenteel een vacature kent. Wij
kunnen van Silvia niet verwachten dat ze het wel blijft doen tot ……. ja, tot wanneer?
Iedereen denkt waarschijnlijk dat een ander wel met een voorstel zal komen, dat een
ander het wel wil doen, maar laten we nu met ons allen echt op zoek gaan naar een
nieuwe penningmeester.
Wij kunnen (en willen) zo niet verder doorgaan, aangezien de penningmeester een essentiële functie heeft
in het bestuur, naast de voorzitter en de secretaris. We hebben zo iemand echt nodig. Het bestuur – en
dus de vereniging – kan niet zonder een penningmeester. In het bestuur mag volgens de statuten één
iemand zitten die géén lid is van Pridini.

De nieuwe penningmeester hoeft dus geen lid te zijn van Pridini, we kunnen daarom ook buiten onze kleine
vereniging zoeken: familie, vrienden, kennissen, buren, vrienden van vrienden, …… Wat wij bieden is een
gezellige vereniging, een goed functionerend bestuur en een
inwerkperiode. Iemand die misschien wel geïnteresseerd is,
hoeft niet meteen volmondig “ja” te zeggen, want die persoon
kan gewoon een aantal maanden ‘meelopen’ om te ervaren of
het penningmeesterschap aan zijn/haar (en onze)
verwachtingen voldoet. Wat wij, naast verstand van zaken,
verwachten van een penningmeester, hebben wij verwoord op
een A4-tje, dat op te vragen is bij Marianne Schippers.
Kortom: help ons a.u.b. een penningmeester te vinden!!

DANSVOORSTELLING ALS PROFIELWERKSTUK!
Na 15 jaar zat ik op 10 april jl. weer in de aula van het Jac. P. Thijsse College in Castricum en er was nog
niets veranderd. Er hing nog steeds de sfeer van creativiteit en van muziek. Ik ging dan ook kijken naar een
dansshow, getiteld “ Dance Diversity”, die een 4 tal havo dames, als eindexamen profielwerkstuk hadden
georganiseerd. ‘Onze’ Randy, woensdagavonddanseres, was een van hen. In september 2011 zijn zij
begonnen met het uitwerken van het idee om zo’n voorstelling op de planken te gaan zetten. Zij zochten
sponsoren, organiseerden audities voor dansers, dachten na over kostuums, decors, licht en geluid en
maakten een begroting. Zo werd het een bijna professioneel project, dat uitmondde in een prima
presentatie. Er werden van diverse landen als intro een schitterend filmpje getoond, gevolgd door het op
het toneel rijden van mooie decors (gemaakt door Randy en haar hele familie) en dan kon het beginnen.
De dansers startten met folklore uit het betreffende land en deden dat met overgave, zeker als je bedenkt
dat zij niet bekend zijn met folklore. Daarna volgde een moderne dans uit het land, soms streetdance,
soms klassiek ballet maar ook jazzballet. Het werd een prachtige voorstelling, waarvoor de organiserende
dames alle complimenten kregen van de docenten en hun medeleerlingen. Nu maar hopen dat zij allemaal
worden beloond met hun einddiploma!

MBvO WEEKEND IN UFFELTE
van 20 t/m 22 april 2012 van Nelly Saraber.
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Informatie is te verkrijgen bij Marianne Schippers
tel: 072-5334110
e-mail: marianneschippers@quicknet.nl

We hebben een poosje nagedacht en besloten toch te
gaan; Marianne, Gree, Jannie, Henny, Olga, Corrie (onder
voorbehoud) en Nelly. Gertie zag de toekomst in dezen
somber in helaas, i.v.m. haar knie.
Vrijdag 20 april is het zover; eerst ’s morgens nog dansen,
dan en route. Corrie kan helaas niet mee; ze heeft
uitgerekend voor deze vrijdag een oproep van het MCA
gekregen voor een operatie. Jammer!
Henny en Olga reizen apart, de anderen worden heel luxe
door Marianne vervoerd. Met behulp van TomTom en ons
gezonde verstand arriveren wij in de loop van de middag
bij de boerderij, waar Huub al fris en fruitig rondloopt.

Jannie krijgt een kamer beneden, net af, nog geurend naar cement en verf, die ze deelt met een
mysterieuze dame. Olga heeft haar eigen villa in de kampeerwei, de rest heeft een enorme kamer onder de
hanenbalken. We schuiven en slepen een beetje met de bedden en zijn dik tevreden. Nog even eten in het
dorp en dan kan wat ons betreft het feest beginnen.
Dat doet het ook; om een uur of acht gaat de muziek aan, we maken kennis met de andere deelnemers,
vergezeld van uitroepen als: oh wat leuk, jij was er vorige keer toch ook? e.d. Er wordt de hele avond
gedanst; nou ja, af en toe met een glaasje fris of wijn toekijken mag ook. Zo de kop is er af! De rest van
het weekend hoeven wij maar één ding te doen: dansen. Verder wordt alles voor ons gedaan. Huubs
dochters doen op professionele wijze de catering (een hoed met een pluim daarvoor!), wij hoeven alleen
bord en bestek te verplaatsen. Huubs broer komt het zaterdagdiner koken (mag hij vaker doen). Onder
leiding van alweer de dochters worden fraaie taarten vervaardigd, waarvan ook de luiaards, die niet
meegeholpen hebben, mogen meesmullen.

Wat betreft de hoofdmoot - het dansen - worden we geïnstrueerd, geleid, gestuurd en gestimuleerd door
Huub en Mariette (van Gelder). Als je even geen zin had, kreeg je dat vanzelf. We hebben veel leuke,
eenvoudige en pittigere dansen bijgeleerd, afgewisseld met bekende dansen. En niet te vergeten: we
kregen nog een demonstratie van de danskunst van Petri en Huub. Alsof het totaal geen moeite kostte; we
hadden best meer willen zien.
Uiteindelijk, na alles herhaald te hebben, moest zondag alles op video opgenomen worden. Nou, we
hebben ons best gedaan! Dat was tevens het einde van een geslaagd weekend.
Huub en Mariette bedankt!

PRIDINI KAMPEERWEEKEND Hemelvaartperiode.
Het weer had deze dagen zijn ups en downs, het
was voor de echte kampeerder ‘s nachts wel
afzien, met temperaturen van 2 graden C. We
hadden regenbuien afgewisseld met zonnige
perioden, vooral de laatste dagen. Een aantal
leden was al op maan-dins-woensdag gearriveerd,
alleen Kees en Heleen werden nog op donderdag verwacht. Marit en Pieter hadden vrienden mee die op
woensdag bij Schiphol werden aangehouden, op de weegbrug met de
caravan en wat bleek! veel te zwaar. Zij moesten spullen overhevelen naar
de auto en deze eerst naar de camping brengen, toen weer terug om de
caravan op te halen maar intussen wel files bij Utrecht. In het begin van de
avond kwamen zij pas aan en kon het kamperen beginnen. Dit was niet het
enige voorval voor Roland en Yvonne. Zaterdagochtend ging hij samen met
Pieter fietsen en werd aangevallen door een Buizerd die op zijn helm zat te
pikken. Wij hebben aan de helm gezien hoe scherp zo`n snavel is,
helemaal kapot gepikt! Zo zie je maar weer, ”valhelm HOOFDZAAK”.
Natuurlijk hadden we ook onze culinaire hoogtepunten. Dit keer zouden we
Amerikaans hebben als thema, aangezien dat een smeltkroes is van
culturen kon je alle kanten op. Vrijdagmiddag was het een en al
bedrijvigheid.
Uw verslaggever holde van caravan naar caravan om plaatjes te schieten
en stiekem te kijken wat er op 2 pitten gebrouwen werd. Het weer gooide
roet/ regen in het eten zodat we binnen in de kantine hebben genoten van de culinaire hoogstandjes.
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Om de senioren "s ochtends soepel op gang te krijgen gaf Petri Tai-Chi les. Heel rustig opgebouwd, fijn om
te doen. Wie niet meedeed, heeft beslist iets gemist.

Zaterdag was onze Nel jarig en de boel was feestelijk versierd. Het
blijkt dat je zelfs op de camping taarten kunt bakken, zij had 2
verrukkelijke taarten gebakken die wij in het zonnetje met koffie
hebben verorberd. Dochter Aline kwam ook nog langs met Michel
en zoon Fabrice. ‘s Avonds hebben we gebarbecued en natuurlijk
geborreld. De volgende ochtend vertrok een aantal al vroeg om
naar werk te gaan en de rest sloot deze kampeerdagen af met de
laatste koffie.
Van uw speciale verslaggever.

Van 21 t/m 25 mei hebben 11 leden van Pridini opnieuw gecollecteerd voor het Prins Bernhard Cultuur
Fonds, oftewel de ‘Anjercollecte’. Net als vorig jaar kregen wij de wijk ‘Centrum’ toegewezen. Wat waren
we blij met het mooie weer, zo werd het collecteren een heerlijke wandeling. De keerzijde daarvan was dat
veel mensen vanwege het mooie weer niet thuis waren of in de achtertuin zaten waardoor ze niet hoorden
dat wij aanbelden. Keer op keer stonden we voor een dichte deur die dicht bleef. Maar ondanks dat
hebben we toch nog in totaal € 577,94 opgehaald. 1/3 van deze opbrengst is voor Pridini: € 192,65: een
mooi resultaat.!
Collectanten: hartelijk bedankt!!

MINIWORKSHOP FLAMENCO
Op woensdag 11 april heeft Vlasta geprobeerd om aan een enthousiaste groep van de Pridini
woensdagavond hun familieleden en mensen van Igram kennis te laten maken met de Flamenco. Vlasta
leerde in een rustig tempo de verschillende pasjes, maten en handgeklap aan. Eerst apart van elkaar en
dan in combinatie. Je kon het zuchten in de zaal horen, want de Flamenco heeft lastige pasjes en stampjes
en om die gelijktijdig uit te voeren is best moeilijk. Vlasta gaf aan het eind van de workshop nog een
demonstratie van haar kunnen en aan het applaus te horen vond iedereen het prachtig.
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COLLECTE PRINS BERNARD CULTUURFOND

SLOTINSTUIF 30 MEI.
Woensdag 30 mei werd onder de bezielende leiding van Vlasta
het seizoen afgesloten. Met oranje spekjes op de tafels werd
het startsein gegeven voor het dansen van de IJswals. Meer
dansen volgden, want met het oog op de presentatie op
zaterdag 2 juni, het grote feest ter afsluiting van 35 jaar open
Huis, moest er hard gewerkt worden deze avond. Na de pauze
danste en zong de demogroep een medley van series en
liedjes die de afgelopen 31 jaar op het programma hebben
gestaan. De verloting met leuke zomerse prijzen leverde vooral
Harry en Sylvia een probleem op, zij moeten extra kastruimte
gaan zoeken! Vlasta werd nog even in het zonnetje gezet met
een bloemetje en een leuk cadeautje als dank voor haar
enthousiaste inzet tijdens het afgelopen seizoen.

Na bijna 31 jaar hebben de demodansers er na veel wikken en wegen, praten en denken een punt achter
gezet. Maar hoe moest die punt gezet worden: een feestavond, een reünie, een voorstelling of gewoon
eten met elkaar? Er werd gekozen voor het laatste en zo schoven de dansers + dansleiding heel luxe aan
in de Loocatie. Vanuit dit restaurant werd de afgelopen jaren meermaals geklaagd over de geluidsoverlast
die Pridini hen m.n. op woensdag bezorgde. Dit was de reden om juist hier te gaan eten. Namens Pridini is
aan de Loocatie een tweetal Stokjes van de Roemeense stokkendans overhandigd, met een mooi lintje er
omheen en een gedichtje eraan. Dit gebaar werd erg op prijs gesteld. Intussen genoten de dansers van
alle lekkere dingetjes die op tafel verschenen en het gezellig samen zijn. Na het voorgerecht ontving
Hanna, die de vereniging gaat verlaten een ‘vriendenkringetje’, als aandenken aan haar dansjeugd bij
Pridini. Dansleidster Maartje werd uiteraard ook in het zonnetje gezet met bloemen en cadeautjes,
waaronder de unieke Pridini onderbroek! Aan het eind van de avond heeft de groep besloten om af en toe
nog eens bij elkaar te komen, om samen te eten, of een workshop te volgen op dat gebied. Het was een
gezellige avond waarna iedereen met een goed gevoel de demodansperiode heeft afgesloten. Voor de
goede orde: de zanggroep gaat gewoon verder en kan nieuwe leden gebruiken!
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AFSCHEID DEMODANSERS.

VOORSTELLING DOS in Castricum.
Op zondag 10 juni hebben een aantal bestuursleden de
seizoenafsluiting bijgewoond van gymvereniging DOS uit
Castricum, die ook een grote dansafdeling heeft. Vlasta
Bakker geeft daar ook leiding aan een aantal groepen.
Sporthal de Bloemen was omgetoverd in theaterzaal en met
veel enthousiasme werden diverse mooie choreografieën
uitgevoerd, door deelnemers vanaf een jaar of 5. Schattig om
te zien hoe de kinderen hun best staan te doen en af en toe
naar de tribune gluren of ze wel bekeken worden. Na veel
dansen op popmuziek werd de show afgesloten door een
groep van Vlasta, die folklore ging dansen, een voor hen heel
nieuwe dansvorm. Ze hadden slechts drie keer geoefend,
maar dat was niet te zien. De choreografie zat goed in elkaar
en er werd vol enthousiasme gedanst in de kostuums die geleend waren van de Pridini demogroep. Alle
deelneemsters straalden bij het uitvoeren van deze danssoort, met als resultaat dat er gevraagd is of
Vlasta volgend jaar weer zoiets zou willen doen. Wij zeggen DOEN!

Op 17 juni liepen om 7 uur al potentiële klanten door
de Werkendelslaan op zoek naar koopjes. De straat
was toen nog in diepe rust, maar om 10 uur ging het
los: de ‘rommel’ kon in de verkoop. Het was vanaf het
eerste moment druk in de Pridini stand, waar de
boeken wegvlogen als warme broodjes en zelfs een
vijver binnen een uur was verkocht. Dankzij de hulp
van Vera, Marit, Tineke, Nico, Corry, Jikke, Marianne,
Nel en cateraar Joop werd het een gezellige dag, die
ook nog eens ruim € 140 opleverde voor de clubkas.

KOMENDE ACTIVITEITEN
De Wisselpas wordt 40!!
De Wisselpas bestaat langer dan Pridini, want in
februari 2013 bestaat de Wisselpas al 40 jaar! Dit is
uiteraard voldoende reden om feest te vieren. Het
verjaardagsfeestje zal plaats vinden op zaterdag 2
februari 2013 in De Beuk, op het GGZ terrein (waar
Pridini haar 30 jarig bestaan vierde). Hoe het
programma er uit zal zien, is nog niet bekend, maar
vast staat dat oud-docenten ook uitgenodigd zullen
worden. Het belooft een leuk, gezellig feestje te
worden waar uiteraard veel gedanst zal worden. Wisselpassers: noteer de datum alvast! Meer informatie
volgt later.

Pridinfo

Informatieblad voor alle leden van Internationale dansvereniging PRIDINI

ROMMELMARKT

ALGEMENE INFORMATIE
Nieuwe contributiebedragen
In september ontvangt iedereen weer een factuur voor de te betalen contributie.
De contributiebedragen zijn dan als volgt:
Jeugd t/m 17 jaar
€ 128,00
Volwassenen
€ 138,00
e
Volwassenen 2 groep
€ 69,00
Wisselpas (MBvO)
€ 122,00
Erelid
€ 61,00

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 Email naar:
Silvia Denneman ~ Molenweg 37 ~ 1906 DE Limmen, Email: silvia-denneman@quicknet.nl.

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

Contacten onderhouden, informatie en foto’s delen … wie doet dat tegenwoordig niet via Hyves, Facebook
of Twitter?
Het heeft even geduurd, maar sinds kort is ook Pridini op Facebook te vinden! Het is de eerste keer
misschien even zoeken, maar via “meer keuzes” lukt het zeker.
Wij zullen de komende periode de Pridini-pagina verder invullen met informatie, nieuwtjes, foto’s e.d. Heb
je materiaal, ideetjes o.i.d., laat het even weten aan marianneschippers@quicknet.nl of
n.blom@quicknet.nl.
Hoe meer mensen ons weten te vinden en hoe meer wij allemaal zelf op Facebook melding maken van
Pridini, des te meer bekendheid Pridini krijgt. “Zegt het voort, zegt het voort!”

Agenda
Data om in de gaten te houden:
3 september
5 september
14 september
Najaar
7 november

Start zanggroep
Start woensdaggroep
Start Wisselpas
Workshop Kaukasisch bij Igram
Algemene ledenvergadering Pridini/Wisselpas

2 februari 2013

40 jarig jubileum Wisselpas
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Pridini op Facebook …....”vind ik leuk”

