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Een nieuw seizoen vol activiteiten!
Het nieuwe dansseizoen is weer van start gegaan, na een lange en zonnige zomer.
In deze Pridinfo wordt nog even teruggeblikt op een aantal activiteiten van voor de vakantie, en alvast
vooruit gekeken naar nieuwe. Ik wens iedereen weer heel veel dans- en zangplezier in de komende
maanden, en mocht je buren, vrienden of kennissen hebben die interesse tonen in jouw hobby: we
kunnen zeker leden gebruiken!
Ook dit seizoen wordt er weer een beroep op jullie allen gedaan voor het verlenen van hand- en
spandiensten, om te beginnen zoeken we wat hulp op zondag 9 november tijdens de dansdag ' 50+ en
meer'. Wil je helpen geef dat dan even door aan Marianne en of Nel.
Nel Coolegem

Rommelmarkt met een geweldige opbrengst!
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Traditioneel werd op Vaderdag, 15 juni, de
Rommelmarkt in de Werkendelslaan gehouden.
Gelukkig woont Nel daar en mag Pridini op deze manier
een plekje huren. Er werden prachtige spullen
ingebracht, die tegen een mooi bedrag aan de man
werden gebracht door een aantal leden van de
woensdagavondgroep. Vanaf 7.00 uur liep het publiek
al te struinen, hoewel er dan nog niets opgebouwd is en
geen 'rommel' te koop is. Vanaf 9.00 uur wordt alles
naar buiten gesjouwd en kan het feest beginnen. Het
zonnetje scheen, er was live muziek, en het
belangrijkste: er waren klanten!

Vooral de gewone papieren boeken gingen als warme
broodjes. Rond 15.OO uur, bij het sluiten van de markt
zat er € 85,- in de koektrommel, die als kassa werd
gebruikt.
Namens het bestuur aan alle marktlui die voor dit
extraatje in de clubkas hebben gezorgd, hartelijk
bedankt! Hierdoor kunnen we o.a. de dansdag 50+
organiseren op 9 november.
Volgend jaar wordt de rommelmarkt voor de 10e keer
georganiseerd, wederom op Vaderdag, houd die dag
vast vrij en bewaar goede verkoopbare spulletjes voor
je vereniging.

Workshop Roemeens bij Igram.
Op dinsdag 21 oktober a.s. krijg je bij onze buur vereniging Igram de kans om Roemeense dansen aan te
leren uit het programma van Theodor Vasilescu. Deze Roemeen bracht een prachtig dansprogramma naar
Nederland. Dansen van hem zijn ingeburgerd in onze danslessen. Om zijn dansen levend te houden geeft
Erik Veenstra workshops, waarin hij nieuwe dansen aanleert van de oude meester. Theodor is nu 80 jaar
en komt niet meer naar ons land om zelf les te geven. De workshop vindt plaats in het TTVC gebouw,
Gobatstraat 12A, 1902 DC in Castricum, van 19.30 tot 22.00 uur. Deelname prijs is € 9,00 euro voor nietleden; € 7,00 euro voor leden van Pridini en Igram. Voor opgave: info@igram.nl

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.

Kamperen Hemelvaart.
Het waren dagen van onzekerheid, niet alleen het weer was
twijfelachtig maar ook het aantal, dat zich had opgegeven.
De eerste arriveerde maandag en de laatste donderdag.
Joan en Dirk kregen hun zoon Bart met Marthe en kleinkind
Joris voor een paar nachten erbij.
We verbleven op camping de Goos in Oirschot. Vriendelijke
mensen en er waren genoeg speelmogelijkheden voor de
kinderen. Trampoline, ontzettend veel skelters, fietsjes en
tractortjes, een binnen speelruimte met van alles en nog wat.
Kortom een kind hoefde zich niet te vervelen. Ook voor ons oudjes was er genoeg te beleven. Oirschot is
een mooi oud stadje met leuke winkeltjes en restaurants, en zelfs een kringloopwinkel waar sommigen
niet van weg konden blijven.
Traditioneel werd er op vrijdag en zaterdag gezamenlijk gegeten, Op vrijdag hadden we de barbecue, en
op zaterdag ons buffet. Hiervoor hadden de organiserende dames bedacht dat een ieder iets uit een
Europees land moest klaarmaken. Griekenland, Italië, Engeland, Nederland en Duitsland stonden op
aparte briefjes die getrokken moesten worden, dus niets klaarmaken met voorbedachten rade maar
improviseren. Aan het eind van de middag trokken de koks zich terug en er heerste een sfeer van culinaire
verwachting. De mannen zorgden voor een "stand in"
restaurant en om 7.00 uur uur werd het buffet geopend.
Wie nog nooit mee geweest is met kamperen weet niet wat
hij mist, culinaire hoogstandjes en dat op maar 2 pitjes. Het
nagerecht werd tegen half elf opgediend, dus na de koffie
en thee meteen door naar bed. Het gaat te ver om alle
gerechten te noemen aangezien het allemaal heerlijk was,
maar mocht je nieuwsgierig zijn dan kun je bij een van de
koks het recept opvragen.
Op zondagochtend na de koffie werd er opgebroken, een
aantal bleef nog wat langer. We spraken af om volgend jaar
weer naar deze camping te gaan.
Vera
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Vomar clubactie.

Algemene Ledenvergadering

Dansdag ‘ 50 en meer’
Op zondag 9 november as. organiseert Pridini een dansdag
voor 50-plussers van 11.00 tot
17.00 uur in onze dansruimte
in het Cultureel Centrum De
Strandwal. De dansleiding is in
handen van Huub de Jong en
Mariette van Gelder.
Deelname kost € 15,00
inclusief lunch en een
consumptie, meer drankjes
zijn voor eigen rekening.
Aanmelden kan via een
inschrijfformulier of via de Pridini-website.
Iedereen moet vooraf betalen, de aanmelding is pas definitief na
ontvangst van de € 15.00. De lunch wordt verzorgd door de heer
Pannekoek van het Cultureel Centrum en zal bestaan uit een broodje
kroket en een broodje kaas en een drankje. Heeft iemand een dieet waar rekening mee gehouden moet
worden, dan moet dat direct bij aanmelding vermeld worden.
Huub en Mariette zullen de dag een gevarieerde invulling geven en uiteraard is het de bedoeling dat
iedereen mee kan doen. Deelnemers hoeven geen lid te zijn van Pridini/De Wisselpas, iedereen die
interesse heeft kan dus deelnemen. Deze dansdag zal ook aangekondigd worden bij andere
volksdansorganisaties in de omgeving. Wij hopen op heel veel deelnemers! Dus! zegt het voort en geef je
voor 1 november op!
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Zoals we al in de Pridinfo van mei jl. meldden, vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats op
woensdag 5 november as. om 20:00 uur in ‘onze’ dansruimte. De uitnodiging/agenda en bijbehorende
stukken ontvangen jullie rond 20 oktober.
Wij vragen jullie aandacht voor de bestuurssamenstelling. Zowel Vera (algemeen bestuurslid) als
Marianne (secretaris) zijn aftredend. Mochten zich geen opvolgers melden, dan zijn zij bereid weer een
termijn van 3 jaar door te gaan. Tijdens de vergadering willen wij met jullie ook van gedachten wisselen
over het wel/niet doorgaan met het collecteren èn over het wel/niet voortzetten van het organiseren van
workshops al dan niet in samenwerking met Igram. Dus ……. Zet de datum in je agenda en op je kalender
en kom op 5 november meepraten over het reilen en zeilen van Pridini.

Donateurschap Pridini
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

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.

Opzeggen
Wil je het volgende seizoen niet meer dansen bij Pridini / Wisselpas of zingen, zeg dan je lidmaatschap op
tijd op [voor 1 juni 2015]. 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
Vrijdag

15 oktober, 24 en 31 december, 25 februari, 6 en 13 mei
17 oktober, 26 december, 2 januari, 27 februari, 17 april

Data om in de gaten te houden:
22 t/m 26 september
21 oktober
5 november
9 november
4 of 11 februari
10 juni
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ALGEMENE INFORMATIE

collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten
workshop Roemeens, bij Igram, door Erik Veenstra
algemene ledenvergadering
dansdag ‘ 50 en meer’,
workshop bij Pridini - mogelijk Slowaaks
workshop door Ira Weisburd hemzelf! (onder voorbehoud)

