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Een nieuw seizoen door een nieuwe deur.
Een nieuw dansseizoen is begonnen, het 35ste voor Pridini en door een nieuwe ingang van onze
danslocatie.
Het wordt een seizoen met een feestelijk tintje, want ook Huub viert een jubileum: hij is 50 jaar
dansleider! Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging voor zijn feest ontvangen.(zie ook de agenda)
De woensdag groep heeft afscheid genomen van Eva, de Wisselpas van Anke, Gre en Conny - de laatste
heeft een fijne baan gevonden waardoor ze nu werkt op vrijdag.
Gelukkig mogen we ook nieuwe leden verwelkomen: Bep op de woensdag en Els op de vrijdag. Tijdens
Heiloo, Uit&Zo hebben zich nog meer mensen gemeld, maar die genieten voorlopig nog van hun
vakantie en zullen later instromen.
Mocht je mensen spreken, vertel dan eens iets over jouw hobby en wie weet zijn ze geïnteresseerd om
eens met je mee te komen!
Namens het bestuur wens ik jullie allen een heel fijn dansseizoen toe.
Nel Coolegem, voorz. Pridini/Wisselpas

Kamperen Hemelvaart
Het kampeerweekje van Pridini van 2 tot en met 8
mei was weer in Leersum. Een geweldige
boerencamping en bij ons allemaal bekend.. wij
waren daar namelijk al eerder geweest.
Het was lekker weer met regelmatig een zonnetje.
‘S nachts was het nog wel koud.
Er was (weer) voor deze camping gekozen vanwege
zijn gunstige ligging op maar ca. 1 ½ uur rijden van
Heiloo en omdat we graag naar het defilé in
Wageningen wilden.
We hebben veel gefietst en gelopen, kringloopwinkels
bezocht en dorpjes bekeken.
Natuurlijk hadden we ook weer een gezellige BBQ
avond en hebben we een avondje in kleur gekookt.
Je trok daarvoor een papiertje met rood, geel, groen
enz. erop en maakte dan een paar gerechtjes in die
kleur.
Kortom: de kampeerweek was verrassend en weer heel
gezellig.
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Workshop Ira Weisburd.

Op woensdag 1 juni kwam Ira Weisburd naar Heiloo om een workshop
Internationaal te geven. Om deze workshop te kunnen bekostigen is samen
gewerkt met Igram en Gaida. Het werd een groot succes, zo groot dat de
toneelzaal eigenlijk te klein was voor het aantal deelnemers. Zij kwamen uit
alle hoeken van het land, van Leiden tot Den Helder, van Utrecht tot
Hoofddorp om een keertje les te krijgen van de man die ook dansen 'maakt'.
Het werd een leuke avond, iedereen deed zijn/haar best om de dansen onder
de knie te krijgen. Ira ging terug naar zijn logeeradres in Brabant, met in zijn
tas een kaasje dat hij als bedankje kreeg.

Rommelmarkt!
Op zondag 19 juni jl. vond de jaarlijkse
rommelmarkt in de Werkendelslaan plaats. Het
was heerlijk marktweer en al vroeg liepen de
eerste bezoekers rond. Wij hielden ons redelijk
aan de begintijd en startten tegen tienen met
de verkoop.
Omdat er een aantal mooie spullen was
ingebracht, die een goede prijs opbrachten, zat
er rond het middaguur al € 100 in de geldkist.
Dit bedrag groeide uit tot het dubbele!
Dit
kwam
mede door het verkooptalent van: Vera, Jikke, Nico, Annelies,
Tony, Marianne en Nel.
Het bestuur dankt hen van harte voor hun inzet!
De spullen die over waren zijn door de laatste marktploeg
ingepakt en afgeleverd bij Dorcas.
In 2017 vindt de rommelmarkt plaats op 18 juni, zet het in je
agenda en geef je op als verkoper!!!
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Heiloo, Uit&Zo.
Ook dit jaar was Pridini/ Wisselpas vertegenwoordigd op de manifestatie
waarop alle verenigingen van Heiloo de mogelijkheid hebben om hun
winterse activiteiten aan te prijzen. De kraam stond op een goede plek en
net zoals in voorgaande
jaren was het thema weer:
'welke schoen je ook
draagt, je kunt er altijd op
dansen'. Er was veel
belangstelling voor alles
wat er op de tafel lag en
uiteraard voor de TV
beelden. Muziek en dans
trekt altijd weer mensen naar de kraam!
Onze dank gaat natuurlijk uit naar de mensen die de
kraam enthousiast ' bemensten', Vera, Sylvia en
Harry, Annemarie, Joan, Nico en Annelies, Nel en Nelly
Saraber. De laatste reed voor een uurtje helemaal van de Rijp naar Heiloo, hulde!

Mini workshop Turks.
Op woensdagavond 16 november, van 20.00 tot 21.30 uur geeft
'onze' dansleidster Vlasta Bakker een mini workshop Turkse dans.
Ook deelnemers van 'buiten' de vereniging zijn dan van harte
welkom. Zet het vast in je agenda en maak mensen om je heen
warm om langs te komen!
Meer informatie rond opgaven en deelnamekosten volgt.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Ieder jaar organiseren wij begin november onze algemene ledenvergadering.
Dit jaar is dat op woensdag 9 november, zoals altijd om 20:00 uur in de grote zaal van Cultureel centrum
De Strandwal, oftewel “onze danszaal”.
Op de agenda staan de gebruikelijke onderwerpen. Janny Molenaar (penningmeester / ledenadministratie)
is dit jaar aftredend (ze is aangetreden in november 2012). Maar.. Janny stelt zich wel herkiesbaar voor een
nieuw termijn. Dit wil echter niet zeggen dat ze niet bereid is haar bestuurspost af te staan aan een nieuw
bestuurslid. (Tegen)kandidaten voor bovengenoemde functie kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de
vergadering melden bij het secretariaat. Informatie is verkrijgbaar bij het bestuur.
Na afloop van de vergadering kan er
uiteraard weer zoals altijd tot 21:30 uur
onder leiding van Vlasta gedanst
worden.
De vergaderstukken worden in de week
van 17 oktober per email verspreid.
Degenen die geen email hebben
ontvangen uiteraard een papieren
versie.
Wij hopen dat velen van jullie aanwezig
kunnen zijn en …. vergeet niet de
vergaderstukken mee te nemen.
Graag tot ziens op 9 november!
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Contributiebetaling
In september is ons nieuwe dansseizoen weer begonnen en hebben jullie
je contributiefactuur ontvangen.
Voorheen stond op die factuur het verzoek om binnen een maand te
betalen. Dit bleek niet voor iedereen even duidelijk te zijn en leidde tot
een aantal late betalingen. Dit jaar is er daarom op de factuur een
uiterste betaaldatum vermeld. Willen jullie alsjeblieft betalen vóór die
uiterste betaaldatum? Het bestuur heeft besloten dat diegenen die op die
uiterste betaaldatum nog niet betaald hebben een
herinneringsfactuur ontvangen. Is er op 1 november nog steeds niet
betaald, dan ontvangt diegene een aanmaning met € 10,00 boete. Dit
klinkt
erg ‘zakelijk’ en onvriendelijk, maar het bijhouden van nog te ontvangen
betalingen, het maken van herinneringsfacturen en aanmaningen betekent extra werk voor ons. Dus
daarom: maak het ons gemakkelijk en betaal op tijd! Wij zijn jullie er dankbaar voor.

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 2017]. 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 2016-2017
Zaterdag

8 oktober

Jubileumfeest Huub

Herfstvakantie

15 t/m 23 oktober

Woensdag
Woensdag

9 november
16 november

Algemene ledenvergadering
Mini workshop Turks o.l.v. Vlasta

Woensdag

21 december

Vrijdag

23 december

Dansen in Kerstsfeer
Tevens viering 35 jarig bestaan van Pridini
Dansen in Kerstsfeer

Kerstvakantie

24 december t/m 8 januari

Voorjaarsvakantie

18 t/m 26 februari

Vrijdag
Vrijdag

21 april
28 april

Meivakantie

22 t/m 30 april

Maandag
Woensdag

15 mei
17 mei

Uffelte weekend (MBvO) (dan géén dansen)
Seizoen afsluiting vrijdagochtendgroep

Seizoen afsluiting zanggroep
Seizoen afsluiting woensdag groep

Hemelvaartkamperen rond 25 mei

Plaats nader te bepalen

Zondag

Rommelmarkt

18 juni

IN DE MET ROOD AANGEGEVEN VAKANTIES WORDT NIET GEDANST!

