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Al weer een seizoen voorbij!
De zon schijnt al volop en dan komt de tijd van seizoen afsluitingen er weer aan. De Wisselpassers
besloten hun dansochtenden op vrijdag 18 april, zie het verslag in deze Pridinfo, de woensdagdansers
doen dat op 21 mei.
Toch staan er nog heel wat activiteiten op het programma:
* De collecte voor het Prins Bernhard Cultuur fonds, kortweg de Anjercollecte,van 12 t/m 16 mei 2014
tussen 18.30 en 20 uur,
* De jaarlijkse rommelmarkt op zondag 15 juni, tussen 9 en 15 uur,
* Heiloo Uit&Zo, op zaterdag 6 september tussen 11 en 16 uur.
Voor al deze activiteiten hebben we hard jullie menskracht nodig, dus meld je aan bij Nel Coolegem of
Marianne Schippers als je je wilt inzetten voor je vereniging.
Het bestuur wenst alle leden een zonnige zomer en we ontmoeten elkaar weer in september!

Workshop Bulgaars, door Vlasta Bakker.
Leden van diverse verenigingen kwamen op woensdag 19 maart bij elkaar in de Strandwal voor een
workshop Bulgaarse dans door ‘ onze’ dansleidster Vlasta Bakker. Het werd een avond vol afwisseling,
langzame, snelle, kring en parendansen. Iedereen bleef enthousiast aan de gang tot het einde. Nico
maakte filmopnames, die binnenkort zijn te bewonderen op de Pridini website!
Vlasta ook in de Pridinfo willen we je nogmaals bedanken voor deze leuke avond!
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Contributie seizoen 2014-2015
Het bestuur heeft besloten de contributiebedragen voor het
volgende dansseizoen (september 2014 t/m mei
2015) opnieuw niet te verhogen. De laatste paar jaar
heeft Pridini – zoals jullie weten – steeds aan het eind
van het seizoen een leuk positief saldo overgehouden.
Ook dit seizoen sluiten wij weer met een positief saldo
af. Dit is de reden dat wij opnieuw de contributie voor
het volgend seizoen niet verhogen. Volgend voorjaar
zullen wij weer de financiële situatie van dat moment
bekijken en op basis
daarvan handelen. Dit betekent concreet, dat de jaarcontributie voor de woensdagavondleden € 138,00
blijft, voor de Wisselpasleden € 122,00 blijft en voor de zanggroep leden € 19,00 blijft.
In september zal iedereen - zoals ieder jaar - een factuur voor de verschuldigde contributie ontvangen.
Men heeft dan 30 dagen de tijd om te betalen.

Doe Dans festival terug in Vierhouten!
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Op 22, 23 en 24 augustus barst het kampeerterrein de
Paasheuvel weer uit zijn voegen door alle volksdans, muziek en –zang liefhebbers, die er samen komen om
deel te nemen aan het Doe Dans Festival. Jaren was de
Paasheuvel de plaats waar dit gebeuren werd gehouden,
de laatste jaren verhuisde het dansfestijn naar
Biddinghuizen. Dit jaar is Doe Dans terug op zijn oude
vertrouwde plek in Vierhouten. Veel Pridini leden denken
nog vaak met weemoed terug naar de fantastische
festivaldagen die ze er hebben beleefd, met het hele
gezin. Misschien leuk om weer eens heen te gaan?
Uiteraard kun je je aanmelden om deel te nemen aan de
vele workshops, te kijken naar de vele voorstellingen of
gewoon te genieten van het spektakel. Ga daarvoor naar
www.doedans.nl. Je vindt er alle nodige informatie.
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Dansdag ‘ 50 en meer’.
Pridini organiseert, i.s.m. dansleiders Huub de Jong en Mariette van
Gelder, een dansdag voor 50 en meer. Op zondag 9 november is Cultureel
Centrum de Strandwal de plek om dansen aangeleerd te krijgen en
gezellig met elkaar op de
volksdansvloer te staan. De dag
start om 11 uur en wordt om 17
uur afgesloten. Praktische
informatie volgt in september,
maar noteer deze dag alvast in je
agenda!

Ira Weisburd, is niet zoals zijn naam doet vermoeden een Israëliër, maar een
geboren en getogen Amerikaan. Met deze mededeling begon Huub de Jong
de workshop ‘Dansen van Ira’ op 23 april.
Een aantal jaren geleden maakte een vriend van Huub opnames van zijn
lessen bij Pridini op de woensdagavond. Deze filmpjes zijn te zien op
youtube! Ook Ira zag de opnames ( zo worden een aantal van ons beroemd
overzee) en vond de dansen zo leuk dat hij contact opnam met Huub.
Hij wilde in Amerika graag Huubs dansen aanleren en vroeg om muziek en
dansbeschrijvingen. Huub wilde die wel oversturen, maar ruilde die tegen
materiaal van Ira. De
vriendschap die uit dat
contact is ontstaan,
maakt dat Ira in mei in Uffelte, tijdens het ‘Chaver’weekend, komt lesgeven.
Huub leerde de aanwezigen op 23 april, waaronder
een enkeling die nog nooit een pas had gedanst, een
vijftal dansen aan. Leuke dansen, die goed in het
‘lijf’ vielen op mooie muziek. Wil je na deze avond
meer dansen van Ira leren, dan zijn er nog enkele
plekken in Uffelte vrij. Kijk even op de website:
www.huubdanst.nl

Vomar clubactie.
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Workshop ‘ dansen van Ira’.

Wist je dat je als je je inkopen doet bij de Vomar, je je
club financieel kunt steunen?
Als je dat nog niet doet is het heel eenvoudig: schaf een
klantenkaart aan bij de servicebalie. Geef het nummer
van die kaart, + de naam en adresgegevens waarop de
kaart staat door aan Nel Coolegem. Bij het afrekenen laat
je je kaart zien, en de Vomar maakt automatisch een
aantal procenten van jouw aankopen over op de
rekening van ‘onze’ club. Kooppunten hoef je er niet bij

te kopen. Het maakt niet uit in welke vestiging van de
Vomar je je aankopen doet, dus ook kinderen, buren en
vrienden kunnen gewoon voor ons meesparen.

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 5 november 2014 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden, om 20:00 uur
in onze dansruimte. Zet deze datum alvast in je agenda, dan kan je het niet vergeten. Dit jaar eindigt de
bestuurstermijn zowel voor Vera Verzijlenberg als voor Marianne Schippers. Vera is Algemeen Bestuurslid
en Marianne is Secretaris. Beiden zijn herkiesbaar, maar wie interesse heeft voor een van deze
bestuursfuncties wordt verzocht contact op te nemen met iemand van het bestuur.

Alweer een dansseizoen voorbij. Ik denk, dat wij er allemaal weer veel plezier aan beleefd hebben. En
Huub vast ook. Hij kwam in elk geval altijd heel enthousiast over. Dat vonden wij fijn! En wat ons betreft:
de groep is qua aantal heel stabiel. Helaas hebben wij Marije en Jannie lang moeten missen wegens
ziekte, maar met de lunch waarmee we het seizoen afsloten, waren ze erbij en wellicht in september ook
weer. Die lunch, dit keer bij Wildschut en niet meer bij Veldt (wat een goede switch bleek te zijn) was
oer-gezellig en voor herhaling vatbaar.
Een hoogtepunt van dit seizoen was voor een aantal van ons Huubs seniorenweekend in Uffelte. Alweer
de vijfde keer voor ons en een echte belevenis. De locatie alleen al: een groot, gevarieerd, niet bepaald
strak aangeharkt terrein met een oergezellige, wat rommelige oude Drentse boerderij. Een ruimte om
met zo'n dertig mensen te dansen, een eetkamer en ettelijke slaapruimtes.
Wij, te weten Marianne, Corry, Toni, Gertie, Gree, Henny en Nelly, hebben er veel plezier gehad. Corry en
Nelly zouden in een caravan overnachten; daar hadden wij ons degelijk op voorbereid. Maar wat een
verrassing....... Huub stelde voor met hem te ruilen. En hoe! Wij kregen een compleet appartement op de
begane grond (waar Gertie zich bij ons voegde) en de familie de Jong dook met honden in de veel koudere
caravan. Wij hadden een heel luxe gevoel!
Nadat wij ons vrijdag in de namiddag in onze
diverse onderkomens hadden geïnstalleerd,
vertrokken we naar het dorp om in de Herberg
de Roskam te gaan eten. Wij verslingerden ons
eensgezind aan een niet zo alledaagse
Schweinehaxe. En daar hadden we geen spijt
van. 's Avonds vond hernieuwde kennismaking
plaats met allerlei mensen, die we in de
afgelopen jaren daar ook al hadden ontmoet,
wat heel leuk was. Er volgde een avondje
relaxed dansen. De zaterdag was grotendeels
bestemd voor het aan leren van leuke nieuwe
dansen, onder de inspirerende leiding van
Mariette en Huub. Wij vonden, dat het erg goed ging. In de namiddag konden degenen die dat wilden,
cupcakes versieren, wat door een aantal mensen zeer creatief gedaan werd. Anderen prefereerden een
wandeling in de schitterende omgeving of zochten dorpen in de buurt op. Vervolgens werd ons een
voortreffelijke maaltijd voorgeschoteld door een echte kok, Huubs broer. Voor alle andere vormen van
catering zorgden Huubs onvermoeibare dochters. Na het diner: dansen, dansen, dansen, afgewisseld met
een babbeltje en een drankje. Voldaan en vermoeid rolden wij in bed.
Zondagochtend werd alles wat we geleerd hadden
uitvoerig herhaald, wat heel nuttig bleek te zijn.
En toen was het na de lunch ineens weer voorbij!
Bedankt Huub en Mariette!
Bedankt Monique en Janine voor jullie perfecte
catering!
Bedankt Petri voor de Tai-Chi instructie!
En wellicht tot volgend jaar.
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De Wisselpas.

Namens iedereen, Nelly Saraber

Donateurschap Pridini

Oproep!
Wordt het dansen je teveel, vindt je muziek en zingen leuk? Denk er dan eens over na om bij de
zanggroep van Pridini te gaan.
Vind je dansen ook nog steeds leuk, dan is zingen daarbij een leuke combinatie. In het seizoen wordt er
twee keer in de maand - over het algemeen thuis bij Nel - gezongen. Het doel is om gezellig met elkaar te
zingen en zo af en toe eens een optreden te doen.

ALGEMENE INFORMATIE
Opzeggen
Wil je het volgende seizoen niet meer dansen bij Pridini / Wisselpas of zingen, zeg dan je lidmaatschap op
tijd op [voor 1 juni 2014]. Dit kan alleen via Email naar: penningmeester@pridini.nl
Website
Bezoek ook eens onze website www.pridini.nl Je vindt daar alle laatste informatie over de vereniging.

Agenda
Er wordt in het seizoen 2014-2015 niet gedanst op:
Woensdag 15 oktober, 24 en 31 december, 25 februari, 6 en 13 mei
Vrijdag 17 oktober, 26 december, 2 januari, 27 februari, 17 april
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Sinds september 2013 kent Pridini een donateurschap, waarmee
mensen die Pridini en volksdans een warm hart toedragen de
gelegenheid krijgen bij onze vereniging betrokken te zijn. Donateurs
betalen € 15,00 per jaar, meer mag ook. Een jaar is van 1 september
t/m 31 mei, gelijk aan het dansseizoen. Donateurs mogen de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht. Zij ontvangen de Pridininieuwsbrief “Pridinfo”, hebben toegang tot alle informatie en activiteiten van Pridini en kunnen
deelnemen aan de dans- en zangworkshops van Pridini tegen betaling van de gereduceerde ledenprijs.
Interesse? Meld je dan aan via info@pridini.nl

Data om in de gaten te houden:

21 mei
12 t/m 16 mei
15 juni

laatste dansavond Pridini/woensdag
collecte Prins Bernhard Cultuur fonds
rommelmarkt Pridini aan de Werkendelslaan

3 september
6 september
12 september
22 t/m 26 september
?? oktober
4 november
9 november
4 of 11 februari

start Pridini woensdagavond
Heiloo, Uit & Zo
start Wisselpas vrijdagochtend
collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten
workshop bij Igram, Ben Koopmanschap of Bianca de jong
Algemene Ledenvergadering
dansdag ‘ 50 en meer’,
workshop bij Pridini – mogelijk Slowaaks

