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Een nieuw jaar!
Namens het bestuur van Pridini/Wisselpas, wil ik jullie allen een dansend en muzikaal 2017 wensen!
In dit nieuwe jaar zullen we proberen om extra en bijzondere activiteiten te gaan organiseren. Op 5 april
2017 kun je mee doen aan een mini workshop 'Balkan dansen' door Vlasta Bakker ( zie meer info verder
in de Pridinfo). In het najaar op 12 november zal weer een 50+ dansdag plaats gaan vinden. Daarnaast
natuurlijk Rommelmarkt in juni en Uit&Zo Heiloo in september. Al met al weer een jaar vol dansplezier!
Nel Coolegem, voorz. Pridini/Wisselpas

Kerstdansavond van de woensdagavondgroep

De avond begon om 19.00 uur met eten. Er kon van te voren worden aangegeven wat je klaar wilde
maken. De zaal was ook dit keer weer leuk versierd en de tafel was gezellig gedekt. Men had 3 soorten
soep gemaakt, verschillend brood erbij, hartige taart, salades, smeersels kortom het zag er niet alleen
fantastisch uit maar smaakte ook zo. We hadden afgesproken om eerst te eten en daarna te dansen,
maar aangezien er voor het toetje wat ruimte gemaakt moest worden, besloten we eerst wat calorieën
te verbranden. Tijdens het eten hield Nel nog een speech over 35 jaar Pridini en wat we zo al beleefd
hebben.
Bij het nuttigen van het dessert trifle
en tiramisu, werd een verloting
gehouden die hilarisch was aangezien
de

kaartenkerstboom 2 x in de verloting ging maar toch weer bij dezelfde
persoon terecht kwam, die maar besloot om hem te houden.
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Het was al met al een gezellige avond waarop een ieder voor het naar huis gaan een klein
aandenken, in de vorm van een zeepje, kreeg. Een mooie afsluiting van het jaar

Kerstdansochtend van de Wisselpas
Vrijdag 16 december waren Elly, Esther, Gertie, Henny en
Marianne bijtijds aanwezig om het dans/zitgedeelte van de
grote zaal gezellig te maken met allerlei versieringen,
kerststukjes, lichtjes, papieren servetjes enz. De hele groep was
aanwezig op één zieke na. We dansten een uur met ‘passende’
dansen en sloten traditiegetrouw af met de “Laura”dans met
lichtjes; heel sfeervol. Daarna hebben we gezellig “getafeld”:
koffie met tulband, wijn, sappen, koekjes, nootjes, vele lekkere
hapjes, alles aangeleverd door een aantal Wisselpassers. Alles
smaakte zo goed, dat er weinig overbleef. Het was een heel
gezellig onderonsje en Henny las nog een zelfgemaakt Kerstgedicht voor. Omdat meteen ook het 35
jarig bestaan van Pridini gevierd werd, kreeg iedereen een Pridini-attentie. Nelly had Spanakopita-flapjes
gemaakt die zo in de smaak vielen dat zij om het recept gevraagd
werd. Dit recept en Henny’s gedicht staan in deze Pridinfo. De door
Henny en Gertie gemaakte kerststukjes werden na afloop bij 3 oudleden (Gré, Greet en Anke) en de zieke Ans gebracht. Een mooi
einde van de geslaagde en heel gezellige kerstdansochtend.

Recept Spanakopita
Tijdens de kerstdansochtend van de Wisselpas had Nelly onderstaande Spanakopita’s gemaakt, die
geweldig in de smaak vielen.
De aangegeven hoeveelheid ingrediënten is voldoende voor 20-24 flapjes.

Ingrediënten

Ongeveer 500 gram diepvriesspinazie bladerdeeg (rol of plakjes)
600 Gram Griekse schapenkaas (Feta)
4 Eieren
Flink bosje peterselie

Bereiding

Spinazie laten ontdooien, goed laten uitlekken, (vocht eruit drukken)
Klop eieren los met wat peper
Roer er de verkruimelde feta, spinazie en fijngeknipte peterselie door.
Voeg eventueel 1 of 2 eetlepels paneermeel bij het mengsel om teveel aan vocht te absorberen.
Bladerdeeg dun uitrollen en vierkantjes van ongeveer 11 x 11 cm snijden.
Leg op het midden van het vierkantje een lepel fetamengsel en vouw het flapje overhoeks dicht.
Bestrijk de flapjes met losgeklopt ei en bestrooi ze met sesamzaad.
Bak ze in een op 200 graden voorverwarmde oven in ongeveer 45 min goudbruin
Succes verzekerd! (met dank aan ene Efcharisto) Nelly
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Kerstgedicht
Hieronder het op de kerstochtend van de Wisselpas voorgelezen kerstgedicht van Henny.
Oh dennenboom, oh dennenboom
We hakken je van de steel
Je wordt van boven versierd
Maar van onder laten we je niet meer heel
Je wordt zowaar aan het kruis genageld
Je voedingstof loopt weg
Oh dennenboom oh dennenboom, je bent vast niet blij
Met wat ik zing en zeg
Maar zingen wij van stille nacht
En gaan de kaarsjes branden
Dan kijken wij vol bewondering
Naar al het moois voorhanden
De ballen, goud of zilver of soms rood
Ze glimmen door het licht
En mooie pakjes op de grond
Dat is een pracht gezicht
Vergeten is het leed van de boom
Van hakken en versturen
Dat is nu eenmaal jaarlijks zo
En zal wel eeuwig duren
Maar wat ik wens voor iedereen
Dat is gezondheid en geluk
En vrede op onze aarde
Dan kan deze Kerst niet meer stuk
Bertus en Henny
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Mini workshop Turks.

Op woensdag avond 16 november 2016 gaf 'onze' dansleidster Vlasta Bakker een mini workshop Turkse
dans. Naast onze eigen Pridini en Wisselpas leden waren er ook een aantal deelnemers van buiten,
zodat er een leuk aantal dansers op de 'vloer' stonden. Vlasta leerde een viertal dansen aan, die voor
iedereen te behappen waren, zowel qua conditie als qua niveau. Met een Turks hapje bij de thee en
koffie was het een workshop die voor herhaling vatbaar is!

Mini workshop Balkan Dansen.
Op woensdag 5 april tussen 20.00 uur en 21.30 uur kun je nieuwe dansen van de Balkan aanleren o.l.v.
Vlasta Bakker. Het gaat hier om dansen die nog niet in 'ons' repertoire zitten. Hierdoor kunnen ook niet
leden mee doen. Zij betalen € 5,00 deelname kosten inclusief een drankje en kunnen zich aanmelden via
het invullen van het contactformulier op www.pridini.nl.
Leden van Pridini en Wisselpas kunnen zich opgeven tijdens de dansavond/ochtend bij Nel of Marianne

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
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Voorjaarsvakantie

18 t/m 26 februari
18 maart

45 Jarig jubileum Igram. Aanmelden bij www.igram.nl
Onder: evenementen.

Woensdag
Vrijdag
Vrijdag

5 april
21 april
28 april

Mini-workshop Balkan dansen door Vlasta Bakker
Uffelte weekend (MBvO) (dan géén dansen)
Seizoen afsluiting vrijdagochtendgroep

Meivakantie

22 t/m 30 april

Maandag
Woensdag

15 mei
17 mei

Seizoen afsluiting zanggroep
Seizoen afsluiting woensdag groep

Hemelvaartkamperen rond 25 mei

Camping de “Heuvelrug” in Leersum

Zondag

18 juni

Rommelmarkt

Zondag

12 november

Dansdag 50+

IN DE MET ROOD AANGEGEVEN VAKANTIES WORDT NIET GEDANST!

