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Een wisselende zomer en een vroege herfst!
In Leersum begon voor veel Pridini dansers
het zomer seizoen met het Hemelvaart
kamperen. Aanvankelijk was het nog fris, maar
het werd warmer en er werd buiten geleefd!
(zie verslag elders in de Pridinfo). In de
maanden die volgden heeft iedereen allerlei
soorten weer voorbij zien komen, waar je je
vakantie ook door hebt gebracht. Met de start
van het nieuwe dansseizoen, begon ook
meteen de herfst! Dat maakt dat je wel weer
iets wilt gaan doen op sportgebied, dus
dansen. Naast de normale activiteiten op maandag, woensdag en vrijdag, staat de dansdag '50
en meer' op ons programma. We hopen als bestuur dat het net zo'n succes zal gaan worden als
in 2014 en '15.
Ik wens jullie allen een goed zang -en dansseizoen toe!
Nel Coolegem, voorzitter Pridini

Verslag voorjaarsvakantie Leersum 2017
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Zoals voorgaande jaren gingen een aantal leden van onze dansgroep Pridini rond Hemelvaart
een klein weekje kamperen. Marit en Vera hadden al ruim van te voren een plekje voor ons
gereserveerd op de boerencamping Op de Heuvel te Leersum. Deze camping en vooral de
gastvrije familie bevalt ons zo goed, dat we er telkens weer terugkeren. We krijgen altijd een
mooie plek op een veldje, zodat de caravans en campers naast elkaar kunnen staan.
Wij waren met Marit en Pieter al op zondag gearriveerd, daarna op maandag Peter en Vera, Nel
en Joop op dinsdag en Jikke en Gerard kwamen donderdag.
'Morgens drinken we koffie met elkaar en gaan daarna ons eigen ding doen. Dit jaar zijn Dirk en
ik naar het kasteel te Amerongen geweest om
de binnenkant daar met gids te bekijken. Het
was de moeite waard. De afgelopen jaren werd
het gerenoveerd, het was nl. behoorlijk
beschadigd door de overstromingen. Het
kasteel is gebouwd vlakbij de Rijn in de
uiterwaarden.
Het gebouw en het interieur vormen een
opmerkelijke eenheid die in de loop van de
eeuwen is gegroeid. Het is gebouwd door
Hendric en Diederic Borre van Amerongen. De
familie van Reede is vanaf 1557 ruim 300 jaar
eigenaar geweest. In 1673 brandden de Franse
bezetters het kasteel volledig plat omdat Godard Adriaan van Reede en zijn vrouw Margaretha
Turnor weigerden de opgelegde brandschatting te betalen. Vooral onder leiding van Margaretha
werd het later in streng Hollands-classicistische stijl herbouwd.
Tegen het einde van de 19e eeuw is het bezit v.d. Fam. Van Reede overgegaan op fam. Van
Aldenburg Bentinck. De graaf liet het kasteel aanpassen aan de eisen v.d. tijd. Toen de Duitse
keizer Wilhelm ll asiel in Nederland aanvroeg heeft hij er anderhalf jaar gelogeerd. In 1977
droegen de kleinkinderen van graaf Aldenburg Bentinck het familiebezit over aan een stichting
die tot doel heeft het kasteelcomplex in stand te houden en open te stellen voor publiek.
De hele week was het zonnig stabiel weer. We hebben allemaal prachtige fietstochten gemaakt.
Marit en Pieter gingen zelfs helemaal naar Soestdijk 40km heen en 40 km terug. Ook werden er
Dorcas winkels bezocht door Vera, Marit en Yvon (vriendin van Marit die zich ook altijd aansluit
bij ons). Pieter werd na zo'n bezoek verrast door echte kunst voor aan de wand v.d. caravan.
Peter met een echt Noors vest, waarvoor hij wel 3 keer model heeft gestaan tijdens ons
borreluur. Ja, want als iedereen weer terug was op de camping hadden wij ons borreluurtje.
Op aanraden van Nel hebben Dirk en ik ook nog een kunstroute gefietst die uitkwam in
Renswoude.In dit dorp was nl. Dickies theetuin, helaas was ie gesloten.
Omdat Vera er oog voor heeft, komt ze nogal eens met een
spelletje (gevonden in Dorcas) op de proppen.
Dinsdagavond na de barbecue gingen we in de voortent
van ons spelen. Het was jongens tegen de meisjes. Er was 1
jongen tekort dus de mannen
speelden erg fanatiek en zelfs een
beetje vals om ons steeds
voetbalvragen voor te leggen.
Natuurlijk wonnen de meisjes toch.
Vrijdag hebben we weer culinaire
prestaties geleverd. Dit jaar moest elk van ons een papiertje met woord
uit de ene hoed en een uit de andere pakken. Daarop stond voor mij
tomaat en wrap. Ik maakte een gehakt/groente/tomaatsaus. Hiermee
vulde ik de wrap, rolde hem op en vulde de ovenschaal, strooide er

kaas over en bakte het af in mijn campingoventje.
Nel had een verrukkelijke zoete aardappelsoep met paprika gemaakt. Vera een soort calzone
pizza van brood met mangochutney en ui. Marit auberginerolletjes en gevulde courgette. Jikke
had een pastasalade met appel. Aan het eind v.d. avond kwam Marit nog met een grote bak
yoghurt met fruit (er was nl geen toetje). Zaterdag hebben we nog een keer gebarbecued en tot
laat in de avond naar de sterren gekeken.
's Nachts werden we verschrikt wakker door een heel korte en hevige onweersbui. Gelukkig
hadden Dirk en ik de voortent al opgeruimd. Zondag zijn we na de koffie naar huis gegaan na
een geslaagde kampeerweek. Volgend jaar gaan we zeker weer.
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Joan Dirkson.

Rommelmarkt t.b.v. de clubkas!

Op zondag 18 juni was het warm en ondanks dat toch gezellig druk op de rommelmarkt. Er
kwamen zelfs mensen speciaal naar de Pridini kraam toe, omdat daar altijd van die 'leuke'
dingen te koop zijn. Toen we rond 15 uur opruimden en de centjes telden, konden we
concluderen dat door jullie 'rommel' de clubkas
weer een beetje is gespekt! In 2018 is er weer
een rommelmarkt op Vaderdag 17 juni, dus je
kunt vast weer gaan sparen!

Avonturen van een penningmeester.
Onze penningmeester gaat een
reis door Marokko begeleiden.
Motorrijders gaan daar een
mooie tour maken en mocht er
een machine stuk gaan dan

springt Joop van Rookhuijzen in de bres. Je kunt een beetje met
hem mee reizen door zijn blog te lezen op zijn FB pagina. Zoek
naar 'motorkeet' - in Uitgeest- like de pagina en klik op 'volgen' en
je kunt zijn avonturen mee beleven!

Heiloo, Uit en Zo, zaterdag 2 september jl. en FB!
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Deze 'markt' rond de bibliotheek was wederom een succes! Dreigde de dag in het water te
vallen, achteraf viel het alles mee en was het zonnetje een vaste bezoeker van onze kraam. We
hebben leuke gesprekken gevoerd en geprobeerd Pridini nog bekender te maken bij het
publiek. Pridini standwerkers: heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!
Wij, als kraamhouders, kregen het idee dat veel leden nooit over hun hobby praten met familie,
vrienden en collega's. Draag je enthousiasme uit en misschien krijg je iemand zo ver om de
danssport eens te komen 'voelen'! Je kunt dit ook al doen door de facebookpagina van Pridini
te 'liken' en vooral ook te 'volgen', daar vind je als eerste alle activiteiten aangekondigd.
Bovendien staan er soms leuke filmpjes en 'weetjes'.

Dansdag '50 en meer'.
Op zondag 12 november tussen 11 en 15 uur organiseert
Pridini/Wisselpas een dansdag '50 en meer' in de
Strandwal. Op een enkeling na komen alle leden van
onze club in aanmerking om mee te doen! Mariette
en Huub zullen de dag vullen met oude en nieuwe
dansen, die aangeleerd worden. Uiteraard alles in
een ontspannen sfeer. We hebben mensen nodig
voor het klaarmaken en gezellig inrichten van de zaal, het schenken van
koffie, thee en fris en het mogelijk helpen bij de voorbereiding van de
lunch. Op woensdag ligt er een intekenlijst om je aan te melden als
hulpkracht, maar je melden via de mail kan ook: voorzitter@pridini.nl en geef aan of je naast
hulpkracht zijn ook wilt gaan dansen op die dag. Ook hulp van niet leden, vrienden, buren en
bekenden wordt erg gewaardeerd!

Workshop: Internationaal met een Albanees tintje.
Op zaterdagmiddag 14 oktober organiseert Igram, samen met Pridini een workshop o.l.v.
Sybille Helmer. Doe eens gek en geef je op! De workshop vindt plaats in voormalig hotel Borst
aan het pleintje in Bakkum - we hadden er ooit een workshop Iers. Alle leden hebben de poster
toegezonden gekregen met daarop alle info. De inschrijvingslijst ligt tijdens de dansactiviteit op
de tafel.

Algemene ledenvergadering
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Woensdag 8 november as hebben wij weer onze jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering, aanvang 8 uur in “onze” danszaal.
De vergaderstukken worden verspreid in week 42 (16 – 21
oktober).
Twee bestuursleden zijn aan de beurt om af te treden, omdat hun
3-jarige-bestuurstermijn afloopt: Marianne Schippers en Vera
Verzijlenberg. Marianne is sinds 1996 secretaris en Vera is sinds 2009 algemeen bestuurslid.
Beiden zijn herkiesbaar. Voor de functie van penningmeester / ledenadministratie stelt het
bestuur voor Joop van Rookhuijzen te benoemen ter vervanging van Janny Molenaar.

Hemelvaartkamperen 2018.
Bij deze pridinfo vind je een inschrijfformulier , met alle informatie over het Hemelvaart
kampeerweekend in mei 2018. Wil je mee, vul de strook dan in en lever hem voor 15 oktober
in bij: Vera Verzijlenberg.

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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Zaterdag

14 oktober

21 t/m 29 oktober
Vrijdag
27 oktober

Workshop Internationaal met een Albanees Tintje, Castricum
Herfstvakantie
Wisselpas danst wel!

Woensdag

8 november Algemene ledenvergadering

Zondag

12 november Dansdag ' 50 en meer'

23 dec. t/m 7 januari

Kerstvakantie

24 feb. t/m 3 maart

Voorjaarsvakantie

Woensdag 14 maart

Workshop Aziatisch door Marlies Juffermans, de Strandwal

28 april t/m 13 mei

Meivakantie, incl. Hemelvaart

Zondag

Rommelmarkt Werkendelslaan

17 juni

IN DE MET ROOD AANGEGEVEN PERIODEN WORDT NIET GEDANST!

AANMELDFORMULIER PRIDINI HEMELVAART KAMPEREN 2018
Voor het Hemelvaart kamperen in 2018 - Hemelvaartsdag valt op 10 mei - is gekozen voor mini
camping de Hartjens, Hartjensstraat 7, 7045 AH Azewijn. De camping ligt 10 minuten fietsen
vanaf 's Heerenberg.
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Je kampeert op een mooie rustig gelegen camping met ruime plekken naast, de wijngaard van
wijngoed Avitera. In Azewijn vind je geen winkels, maar in 's Heerenberg en Terborg kun je alles
krijgen wat je nodig hebt.
In Montferland is het prima fietsen en wandelen, waarbij je kiest voor het heuvellandschap in
Nederland of afzakt naar de Rijn in Duitsland. In Emmerich kun je het Rijnmuseum bezoeken en
ook Huis Berg in 's Heerenberg is zeker een bezoekje waard.
Omdat Hemelvaartsdag in 2018 in de door de overheid voorgeschreven meivakantie valt, is het
van belang op tijd te boeken. Vul de aanmeldstrook volledig in en lever hem ondertekend voor
15 oktober 2017 in bij Vera Verzijlenberg. Na deze datum moet je zelf je reservering regelen.
Wil je vast even voorproeven neem dan een kijkje op de website : www.dehartjens.nl

Ik .......................................................................... (naam) ga mee kamperen op mini camping de
Hartjens.
Ik kom aan op : .........................................................................
Ik vertrek op : ...............................................................................
Ik kom met ................ personen/ ......... huisdier , tent/camper/caravan *
en maak wel / geen * gebruik van Electra.
datum:

* doorhalen wat NIET van toepassing is

handtekening:

