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Een nieuw gestart!
De herfst begint, alle dansschoenen zijn weer ingedanst en de zangstemmen
zijn weer opgewarmd. Een nieuw seizoen Pridini/Wisselpas is begonnen. Een
bijzonder seizoen, omdat we heel veel activiteiten op het programma hebben
staan. Veel wordt in deze Pridinfo al besproken. In het jaaroverzicht vind je alle
speciale dagen en avonden terug. Het bestuur doet haar best om voor alle
leden een mooi seizoen te organiseren en hoopt, dat dit is gelukt. We kunnen
het echter niet alleen, dus vragen we jullie af en toe om een klein beetje hulp.
Wij wensen jullie allen veel dans- en zangplezier!
In de zomervakantie is Rafael Johannes geboren, zoon van woensdagavond lid
Susan van Rookhuijzen en haar vriend Marijn, en kleinzoon van Sylvia! We
feliciteren hen van harte met de komst van dit kleine mannetje, dat op de
eerste woensdag dansavond met zijn moeder en oma even op bezoek kwam en mee danste!
Nel Coolegem, voorz. Pridini/Wisselpas

10e Rommelmarkt met fantastische opbrengst voor Pridini/Wisselpas
Op zondag 21 juni jl., werd op de Werkendelslaan voor de 10e
keer een rommelmarkt georganiseerd.
Ook Pridini/Wisselpas mocht haar spulletjes weer verkopen.
Negen leden hadden hun 'rommel' bij Nel afgeleverd, die het
prijsde, de tafels naar buiten sjouwde en voor de inwendige
mens zorgde. De kraambemanning bestond uit slechts vijf
leden, dus dat werd hard werken. De dag startte met fikse
regenbuien, maar dat maakte dat de paraplu's, die nog over
waren van de demogroep, grif
van de hand gingen. Binnen
vijf minuten was de voorraad
van negentien stuks op! Toen de zon doorbrak werd ook veel van de
overige spullen verkocht en zat er aan het eind van de dag, nadat alles
was opgeruimd bijna € 175,00 in de kas. Een fantastisch resultaat, met
dank aan Nico, Annelies, Marianne, Jikke en Nel.
In 2016 wil Pridini/Wisselpas graag weer meedoen, zeker gezien de
financieel onzekere situatie rond de gemeentelijke subsidie en het
wegvallen van de collecte opbrengst. Breng daarom niet meteen al je
goede spullen weg naar de kringloop, maar bewaar het tot volgend jaar
juni voor dit goede doel. Met een vereniging van bijna 50 leden, moeten
er toch meer dan 9 zijn, die iets in kunnen brengen ten bate van de
clubkas!
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Op zaterdag 5 september was Pridini/Wisselpas weer
aanwezig op Heiloo, Uit&Zo, met een fraaie kraam,
compleet met 'levende beelden' van onze danslessen.
Hoewel het weerbeeld slechte vooruitzichten bood,
veel regen en storm, viel het al met al erg mee. Er was
veel interesse in onze activiteiten, mede door de prima
plek die onze kraam kreeg en de DVD die men kon
bekijken. In de kraam kon je zien dat dansen een sport
is, die inzet vraagt en je conditie op peil houdt.
De dames en heer, die voor de kraam reclame
maakten, hebben erg hun best gedaan. We wachten de
resultaten af, maar hopen in beide groepen nieuwe
mensen te kunnen ontvangen.

De
vlaggen en kleden zijn in de droger geweest, de folders
liggen weer in de kast, net als de schoen en de hoeden
hangen weer op hun plek. Volgend jaar mogen ze weer
naar Heiloo, Uit&Zo, met dan misschien wel meer leden
die de club willen aanprijzen en vertegenwoordiging
vanuit de zanggroep.
Nelly, Marianne, Sylvia, Harry, Lucie, Joan en Annemarie,
hartelijk dank voor jullie spontane hulp!

Hemelvaart kamperen!
Wil je, met of zonder familie of vrienden, kamperen rond Hemelvaartsdag 2016 op camping 'Op de
Heuvelrug' in het mooie Leersum? Meld je dan uiterlijk 1 november aan bij Vera Verzijlenberg
Verzijlenberg@hotmail.com of Marit Bakker maritzomer61@gmail.com . Vermeld met welk
kampeermiddel je komt, van wanneer tot wanneer en met hoeveel personen.
Omdat Leersum dichtbij Wageningen en de Grebbeberg ligt is het heel speciaal om juist hier de meidagen
door te brengen. Ook natuurgebied de Blauwe Kamer en de uiterwaarden liggen op fietsafstand. Wil je
gewoon relaxen op je kampeerplekje of de weg oversteken en een mooie boswandeling maken, dan mag
dat natuurlijk ook.
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Heiloo, Uit&Zo.

Workshop Ira Weisburd.
Helaas ging de workshop die de befaamde choreograaf op 10 juni j.l. zou geven voor Pridini, Igram en
Gaida niet door in verband met plotselinge ernstige ziekte van zijn
vrouw. Hij is meteen terug naar huis gevlogen. Hij meldde ons na
enkele weken dat het beter gaat met zijn vrouw en dat hij in 2016
terug komt. Hij komt op woensdag 1 juni 2016 in de Strandwal een
workshop Internationaal geven, wederom voor de drie verenigingen.
Door die samenwerking lukt het ons om het financieel op te kunnen
hoesten. Noteer de datum alvast in je agenda.

Op zaterdag 6 juni jl. verzorgde de
Pridini zanggroep twee optredens op
het terrein van 'Dijk en Duin' in
Bakkum. In de ruimte t.o. de 'Oude
Keuken' waren schilderijen, keramiek
en viltwerk te bewonderen vervaardigd
door Trudy Keijzer en Pridini danseres
Vera Verzijlenberg. Om het publiek nog
iets extra's te geven zong de zanggroep
zowel binnen als buiten. Hoewel het
nog rustig was qua publieke
belangstelling, waren de cliënten erg geïnteresseerd. Voor de zanggroep was dit optreden een mooie
afsluiting van het seizoen. Mocht je in omgeving mensen hebben die geïnteresseerd zijn in het zingen van
internationaal repertoire, dan zijn die met name sopranen van harte welkom bij deze groep. Er wordt
twee maal per maand gezongen op maandagavond in Heiloo. Ken je iemand, of wil je zelf graag mee
komen doen, neem dan contact op met Nel Coolegem, via n.coolegem@quicknet.nl of 072 5335427

Workshop Grieks door Dick van der Zwan.
Op woensdagavond 18 november a.s. komt dansleider Dick van der Zwan naar Heiloo om van 20 tot 22
uur een workshop Grieks te geven voor de leden van Pridini/Wisselpas en Igram, maar ook niet leden zijn
van harte welkom. Je kunt je tzt. inschrijven en dan hoor je ook wat de deelnemerskosten zullen zijn,
maar houdt deze avond vast vrij!
Dick van der Zwan, is de enige Griekenland specialist in Nederland. Hij staat in Griekenland bekend als de
'witte zigeuner’. Alleen daarom is het al de moeite waard om deel te nemen aan de workshop.
Dicks ouders waren volksdansers en hij kreeg het dansen dus echt met de paplepel ingegoten. Zijn
moeder gaf ook les, en hoewel Dicks interesse vooral uitging naar de volksmuziek, lukte het hen om hem
aan het dansen te krijgen. Haar zanggroep deed mee aan een festival in Duitsland en Dick wilde graag
mee. Hij mocht echter alleen mee als hij ook mee zou dansen ( waar hebben we dat meer gehoord?) dus
trok hij de dansschoenen aan en was verkocht. Een dansopleiding in Schotland volgde, maar voor hij daar
afstudeerde zag hij een Griekse groep optreden en vond dat zo fascinerend dat hij naar dat land trok om
zijn opleiding te vervolgen. Nog steeds met zijn hart bij de volksmuziek legde hij alles vast wat hij maar
vast kon leggen, op film, video, cassette bandjes etc. want handzame digitale apparaten waren er destijds
niet. Hij bezit nu een enorm archief met Griekse dans en muziek. Hij leert dansen aan uit heel
Griekenland, en legt uit vanaf de eerste pas. Op de woensdagavond heeft Vlasta al dansen uit zijn
programma aangeleerd, die in heel goede aarde vielen.
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Pridini zong in Bakkum.

Dansdag 50+ en meer!
Zondag 15 november a.s. tussen 11 en 15 uur organiseert Igram de
dansdag 50 en meer, in de toneelzaal van de Strandwal - onze 'eigen
dansruimte'. De dansleiding is in handen van Mariette van Gelder en Huub
de Jong. Na het grote succes van het vorig jaar heeft Igram het op zich
genomen om deze dag te organiseren, maar in dezelfde vorm, dus met een
lekkere lunch en de geweldige dansruimte. Wel is de tijd iets aangepast,
aangezien de dag voor de meeste deelnemers te lang duurde.
Iedereen, ook van de woensdagavondgroep, kan deelnemen, het gaat niet
om specifieke 'ouderendansen'. Opgeven kan tot 1 november via
www.igram.nl of gewoon op de intekenlijst die op woensdag en vrijdag
klaar ligt. Je dient wel vooraf te betalen i.v.m. de kosten voor de lunch.

Algemene Ledenvergadering

Vomar Clubactie.
Wist je dat 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.

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 Pridini-nieuwsbrief “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
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Onze Algemene Ledenvergadering vindt plaats op woensdag 4 november as.om 20:00 uur in ‘onze’
dansruimte. De uitnodiging/agenda en bijbehorende stukken ontvangen jullie rond 18 oktober.
Wij vragen jullie aandacht voor de bestuurssamenstelling. Zowel Annelies (algemeen bestuurslid) als Nel
(voorzitter) 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 organiseren van workshops al dan niet in samenwerking met Igram, over de
ledeninzet bij Pridini-activiteiten en over de Pridinfo.
Dus ……. zet de datum meteen in je agenda en op je kalender en kom op 4 november meepraten over het
reilen en zeilen van Pridini.

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 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
Herfstvakantie
woensdag
zondag
woensdag
woensdag
vrijdag

18 t/m 23 oktober
4 november
15 november
18 november
16 december
18 december

21 december t/m 3 januari

woensdag

20 januari

'Bring a Friend'

vrijdag

19 februari

Workshop ' Dansen rond de Zwarte Zee' organisatie Igram

Vrijdag

22 januari

Wisselpas “Bring a Friend” dansochtend

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 6 maart

woensdag
zaterdag

Landenavond
Tulpenbal bij Igram

16 maart
16 april

Meivakantie

30 april t/m 8 mei

Hemelvaart kamperen

rond 4 mei in Leersum

IN DE AANGEGEVEN VAKANTIES WORDT NIET GEDANST!
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Kerstvakantie

Algemene Ledenvergadering
Dansdag 50 en meer! organisatie Igram in de Strandwal
workshop Grieks, organisatie Pridini
dansen in Kerstsfeer
dansen in Kerstsfeer

