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KORT VERSLAG VAN DE ALV.
Op woensdag 7 november j.l. waren 16 leden, het bestuur, één
dansdocent en Janny Molenaar aanwezig op de ALV. Het werd een
vlotte vergadering, de inhoud van de vergaderstukken gaf weinig
aanleiding tot vragen of discussie.
Financieel is het jaar met een positief saldo afgesloten, voornamelijk
door het niet doorberekenen van de BTW door 2 van de 3 docenten
en door wat meer contributie (nieuwe leden erbij). Verder is er aardig
wat geld incidenteel ontvangen door acties: Collecte Fonds
Verstandelijk Gehandicapten en de Anjercollecte, de rommelmarkt, de
Vomar-actie en de lege-flessen-actie. De verwachting is dat we dit
lopende dansseizoen ook met een positief saldo af gaan sluiten, want o.a. door het wegvallen van de
demonstratiegroep vallen de kosten voor zaalhuur en dansleiding lager uit. Dit betekent dat onze reserves
toenemen, wat gunstig is met het oog op de onzekere toekomst (wat gebeurt er met de
gemeentesubsidie?).
Dit jaar waren Nel Coolegem (voorzitter) en Annelies Blom (algemeen bestuurslid) aan de beurt om af te
treden. Beiden hadden zich herkiesbaar gesteld en werden ook met algemene stemmen herkozen. Nel
e
e
begint aan haar 2 en Annelies aan haar 4 termijn. Daarnaast had tot onze grote vreugde Janny Molenaar
zich aangemeld voor de vacante functie van penningmeester. De benoeming van Janny had ieders
instemming; en zo is dan eindelijk de functie van penningmeester weer ingevuld! Janny werd welkom
geheten in het bestuur en Silvia Denneman werd heel hartelijk bedankt voor het invallen en waarnemen
van alle penningmeesters werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar.
Verder werd er nog van gedachten gewisseld over de samenwerking met Igram. Die samenwerking leidt al
jaren tot twee workshops per jaar, de een wordt door Igram georganiseerd, de ander door Pridini; leden
van beide verenigingen hebben dan tegen ledenprijs toegang tot die workshops. Op deze manier kunnen
wij onze leden twee workshops per jaar aanbieden; zonder die samenwerking kan Pridini slechts één
workshop per jaar organiseren. Het overleg tussen Igram en Pridini loopt al jaren wat moeizaam en
afgelopen zomer kwam de jaarlijkse evaluatie er helemaal niet van. Pridini heeft geen informatie gehad
over de workshop die Igram op 5 november zou organiseren en bij navraag bleek dat Pridini er niet aan
deel kon nemen omdat hij al vol was. De vraag is nu: willen wij doorgaan met die samenwerking of niet.
Een vijftal leden spreekt zich uit vóór doorgaan. Uiteindelijk wordt besloten met Igram te overleggen of zij
de samenwerking nog zien zitten. Er komen meer Igram-leden naar de door Pridini georganiseerde
workshops dan omgekeerd; maar Igram heeft dan ook veel meer leden dan Pridini.
Na de vergadering kon er nog drie kwartier gedanst worden onder leiding van Vlasta.

Pridinfo

Informatieblad voor alle leden van Internationale dansvereniging PRIDINI

NOVEMBER 2012

EVEN VOORSTELLEN DE NIEUWE PENNINGMEESTER.
Aan de leden van Pridini en de Wisselpas. Mijn naam is Janny Molenaar. Sinds 7
november (de ledenvergadering) ben ik jullie nieuwe penningmeesteresse.
Volksdansen doe ik niet meer, maar ik vind het altijd leuk om naar te kijken en
toen Marit mij vroeg of ik in het bestuur zou willen en Nel mij niet te oud vond heb
ik ja gezegd.
Om penningmeesteresse te zijn is niet vreemd voor mij. Ik heb 2 maal 6 jaar in het
bestuur van de Vrouwen van Nu meegedraaid en voor de stichting Ouderenwerk
Heiloo heb ik vanaf de oprichting 8 jaar de boekhouding gedaan.
Ik hoop, dat ik Pridini en de Wisselpas van dienst kan zijn met mijn hulp.
Groet Janny Molenaar

Op zaterdag 1 september waren Marianne en
Nel al vroeg in de weer met het inrichten van
de Pridini kraam op ‘Heiloo, Uit&Zo’. Met
behulp van diverse vakantie souvenirs, een tv
en DVD speler werd er een echte volkse
danskraam van gemaakt. Vooral het ‘levende’
beeld op de tv zorgt ervoor dat veel bezoekers
even blijven staan. Vervolgens kunnen de
mensen die de kraam be-vrouwen/mannen
een gesprekje beginnen. Soms zijn het
mensen die al heel bekend zijn met
internationale dans, een andere keer weet
iemand niet waar hij of zij naar staat te kijken.
Dat levert leuke gesprekstof op! Aan het eind
van de middag werd de boel weer ingepakt,
maar Pridini en Wisselpas hebben weer even
in de belangstelling
van velen gestaan.
Met dank aan alle leden die in de kraam hebben gestaan!

VOETJES VAN DE VLOER!
Pridini probeert weer een jeugdgroep te starten voor dansliefhebbers
tussen de 8 en 12 jaar. Er zijn stukjes in de diverse bladen gezet om
reclame te maken, maar de beste reclame zijn de leden zelf, die over
hun passie vertellen en mensen/ kinderen warm maken om mee te
komen doen. Ken je kinderen in je omgeving – buren, vrienden, klein of
achterkleinkinderen – voor wie dit een leuke hobby zou kunnen zijn,
dan mogen ze twee maal gratis kennis maken voor ze besluiten om
echt lid te worden. De eerste les stond gepland op woensdag 31
oktober van 18.45 uur tot 19.45 uur in de zaal van Cultureel Centrum
de Strandwal op het GGZ terrein. Vlasta Bakker, die de woensdag
volwassengroep lesgeeft, gaat ook deze jeugd dansen aan leren. Het
minimale aantal om te starten is 12 Omdat er voor 31 oktober slechts 2
aanmeldingen waren, gaan wij het in 2013 opnieuw proberen.
Aanmelden kan op www.pridini.nl of gewoon via een mailtje naar info@pridini.nl

COLLECTEREN OOK IN “hondenweer”.
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HEILOO UIT&ZO

Van maandag 24 t/m vrijdag 28 september collecteerden dappere
Pridini collectanten voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.
Ondanks, of misschien wel dankzij, het overwegend slechte weer,
met superstorm en regen op maandagavond, is er in totaal
€ 860,68 opgehaald. Een klein beetje hiervan vloeit terug in de
Pridini kas. Stoere lopers: Randy, Marianne, Joan, Vera, Jikke,
Desiree, Harry, Sylvia, Tineke, Joop, Marijke (oud lid) en Nel.
Hartelijk dank, namens alle mensen met een verstandelijke
beperking, die door jullie inzet kunnen sporten, deelnemen aan
het arbeidsproces of cursussen volgen.

KAMPEREN IN DE HEMELVAARTPERIODE

Vorig jaar werd het gebied ‘Wieden/Weerribben ‘ uitgeroepen tot het mooiste gebied van Nederland, en
toegegeven het is er prachtig. Je ziet er fietsend, wandelend of varend heel veel vogels, waaronder
ooievaars en aparte vegetatie. Het gebied levert vooral veel riet om daken van te maken, Bij een van de
rietsnijders gaat Pridini kamperen. Mini camping de ‘Slamme’ in IJsselham is in 2013 tijdens het
Hemelvaart kampeerweekend de plek waar dansers en niet dansers welkom zijn. In het gebied zijn
voldoende mogelijkheden om je te vermaken bij mooi en ook bij slecht weer. Je kunt er fluisterboten huren,
of je laten varen, je kunt er wandelen en fietsen. Ook een bezoekje aan kleine prachtige plaatsjes als
Ossenzijl, Blokzijl, Vollenhove en natuurlijk Giethoorn zijn een optie. Ook de Orchideeënhoeve in
Luttelgeest is bij slecht weer een aanrader. Kortom een prima
bestemming! Wil je ook nog een plekje op deze camping
(www.slamme.nl), neem dan z.s.m. contact op met Nel Coolegem.

JUBILEUM WISSELPAS
Nog een paar maanden en dan het is zover: de Wisselpas bestaat 40 jaar in februari 2013 ! En we zijn nog
steeds springlevend. Reden voor een feestje dus.
Dat gaat plaatsvinden op zaterdag 2 februari 2013, in gebouw De Beuk op het GGZ-terrein.
Een paar uur gezellig samenzijn met leden, oud-leden, docent en oud-docenten.
Nadere informatie / uitnodiging volgt nog. Wisselpassers: houdt u deze datum vrij !!!
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Kamperen op de mooiste plek van Nederland.

HET ONTSTAAN VAN DE WISSELPAS
Hoe het begon...

Op een gegeven moment kwamen er zoveel aanmeldingen, dat we met ingang van het seizoen 1983/84
een beginnersgroep gestart hebben op de vrijdagochtend.
In de gloriejaren van de volksdans – de 80er en 90er jaren – hadden we gemiddeld meer dan 50 leden (in
de twee groepen samen). Veel leden wilden meer dan een maal per week dansen en namen deel aan
landelijk georganiseerde dansweekenden. Jaren achtereen gingen we met een heel stel naar Nunspeet
(de Duiventil) en naar Doe Dans.
We zijn altijd een dans"groep" gebleven. Destijds was het nog niet noodzakelijk om een vereniging op te
richten. De financiën werden lange tijd prima verzorgd door Tiny Koelemaij (helaas in 2001 overleden). De
laatste jaren (voor we onder de vleugels van Pridini kwamen) heeft Gertie Cops dit op zich genomen.
Een jaar of wat na de start richtten we een demonstratiegroep op waar natuurlijk heel wat naaiwerk voor de
kostuums aan te pas kwam. We kregen veel uitnodigingen van Plattelandsvrouwen of het Katholiek
vrouwengilde om demonstraties te geven. Meestal gingen daarna de stoelen aan de kant en gingen we
met de hele zaal aan de slag. We trokken door heel Noord-Holland Noord, van Akersloot tot Sint Maarten
en van Schoorl tot Hoogwoud. Dit heeft ook weer nieuwe cursussen en vaste groepen opgeleverd. De
groep in Egmond bestaat ook al 31 jaar. In Schoorl zijn we na 21 jaar gestopt omdat er geen vervanging
gevonden kon worden. Het gaf ons allemaal veel voldoening dat we zoveel mensen (vooral vrouwen) aan
het dansen hebben gekregen. Toen ik in 2002 helaas moest stoppen met lesgeven heeft Marianne Knip,
en daarna Karin Admiraal, mij voortreffelijk vervangen. Omdat de twee groepen inmiddels kleiner geworden
waren en Marianne Knip veel tijd kwijt was met reizen (zij woonde niet in Heiloo) heeft zij besloten die twee
groepen samen te voegen. Sinds die tijd bestaat de Wisselpas dus weer uit één groep (op vrijdagochtend).
En daar de Wisselpas nu anno 2012 nog steeds floreert (weer twee nieuwe leden erbij!) zal de groep het
nog wel even volhouden onder de prettige en deskundige leiding van Huub de Jong.
Corry Langereis

www.pridini.nl
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Eind 1972 werd Frits Meyer uit Bergen gevraagd met een aantal dames van de Nederlandse Vereniging
voor Huisvrouwen een volksdansdemonstratie te geven.
Er was een feestavond in het Asta-theater (de voormalige
gymnastiekzaal aan de Holleweg). Voor welke gelegenheid zou ik
niet meer weten. Na de demonstratie wilden de dames doorgaan
met dansen, maar aangezien Frits geen tijd had werd mij gevraagd
om een cursus te starten. Dit kwam voor mij heel goed uit omdat ik
voor de opleiding voor dansleider (waar ik net een half jaar mee
bezig was) een eigen groep moest oprichten. De groep werd
aangevuld met leden van De Vereniging voor Plattelandsvrouwen
en zo konden we met een flink aantal deelnemers beginnen. Na verloop van tijd gingen we verder onder de
hoede van de Plattelandsvrouwen en omdat zij gesubsidieerd werden kregen wij korting op de huurprijs
van de zaal. We begonnen op 2 februari 1973 in het Dorpshuis (de voormalige Nicolaas Beetsschool).
Toen dit gebouw plaats moest maken voor het parkeerterrein van het inmiddels gebouwde winkelcentrum 't
Loo verhuisden we – met de andere verenigingen – naar Het Open Huis.

De website van Pridini is vernieuwd!

Afgelopen zomer heeft Richard Blokker veel tijd en energie gestoken in een facelift voor de website. Het
resultaat mag er zijn: alle mogelijke informatie is er op te vinden. Op de homepage staat een foto van een
duinlandschap. Hier heeft het bestuur voor gekozen, omdat Pridini “bij de duinen” betekent.
Wat vind je op de website? Informatie over Pridini zelf, het cursusaanbod, het lidmaatschap, de
contributiebedragen; de agenda vermeldt wat er allemaal gepland staat; je kunt alle Pridinfo’s (2010 tot
heden) er op terugvinden; je kunt formulieren invullen (inschrijven, opzeggen, wijzigingen doorgeven); er is

een contactformulier; en je vindt er links naar andere websites.
De website zal uiteraard up-to-date gehouden worden en ook nieuws en foto’s zullen er op geplaatst
worden en – zoals de meesten van jullie vast al gemerkt hebben – er komen steeds meer emailberichten
binnen op het nieuwe algemene Pridini-emailadres wat gekoppeld is aan de website (info@pridini.nl), die
jullie dan weer doorgestuurd krijgen vanuit secretaris@pridini.nl.
Nog even en “Marianne Schippers” zal (bijna) niet meer verschijnen in jullie in-box!
Behalve de secretaris hebben ook de voorzitter en penningmeester hun “eigen” emailadres gekoppeld aan
de website: voorzitter@pridini.nl en penningmeester@pridni.nl.
Kortom: www.pridini.nl is een bezoekje waard!
Laat ons weten wat je ervan vindt en wat je nog mist.

Het IDNH organiseert op zaterdag 8 december a.s. een bal
onder de titel: Tussen Sint en Santa. Er is nog geen
informatie bekend, maar kijk af en toe eens op
www.idnh.nl, daarop vind je t.z.t meer details.

Concert Elegia uit Oekraine.
Op zondag 9 december a.s. om 15 uur verzorgt de groep Elegia uit de
Oekraine een concert in de kapel GGZ NHN. Deze groep maakt nog echte
volksmuziek en treedt op in authentieke kostuums. Ze deden dat ten minste
in 2010, en ik hoop dat dat nog hetzelfde is gebleven. Het concert is gratis
te bezoeken, maar een vrijwillige bijdrage na afloop wordt erg op prijs
gesteld.

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 via Email naar: penningmeester@pridini.nl

Website
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Tussen Sint en Santa!

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:

8 december
9 december
19 december
21 december
2 februari 2013

IDNH tussen Sint en Santa
Elegia in kapel GGZ NHN
Dansen in Kerstsfeer
Dansen in kerstsfeer
40 jarig jubileum Wisselpas

Er wordt in het seizoen 2012-2013 niet gedanst op:
Woensdag
Vrijdag

:
:

5 en 26 december, 20 februari en 1 en 8 mei.
28 december, 4 januari en 22 februari.

