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Zomer!
De zon verwent ons allemaal volop en alle groepen hebben het seizoen gezellig afgesloten.
Het bestuur heeft zich gestort op het schrijven van privacy beleid (zie hieronder in deze
Pridinfo) omdat elke vereniging zich sinds
25 mei jl. aan strenge voorschriften moet
houden.
In september wordt aan jullie een
toestemmingsformulier voorgelegd, zodat
we weten van wie we wel of geen
afbeeldingen mogen gebruiken op onze
sites.
Het bestuur wenst iedereen een heel
zonnige zomer, snuif cultuur op in binnen of buitenland!!

Nieuwe privacy beleid
Pridini voldoet op tijd aan de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG)
Jullie hebben het in de media niet kunnen missen; op 25 mei
2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) van kracht geworden. Deze verordening heeft tot doel
jouw persoonsgegevens nóg beter te beschermen en dat is in
deze digitale tijden geen overbodige luxe.
De AVG is óók voor Pridini en haar leden relevant, dus moest het bestuur zich vóór 25 mei
behoorlijk verdiepen in deze nogal taaie (en saaie) materie. Na een hoop zoeken, lezen en
vergaderen hadden we in beeld wélke AVG onderdelen voor Pridini van toepassing zijn en
welke aanpassingen we moesten doen om aan de verordening te kunnen voldoen.
We hebben alle relevante maatregelen genomen en de verenigingsadministratie waar nodig
aangepast. Dit betekende bijvoorbeeld dat we de oude papieren archieven hebben moeten
vernietigen en alleen nu nog maar met een goed beveiligde digitale administratie werken,
waar alleen bevoegde personen bij kunnen.

Bij deze Pridinfo ontvang je een kakelverse nieuwe Privacyverklaring die voldoet aan de AVG.
Hierin staat precies vermeld hoé Pridini met jouw
persoonsgegevens omgaat en wat jouw rechten
zijn met betrekking tot die gegevens. De nieuwe
Privacyverklaring staat uiteraard ook op de Pridini
website. Lees de Privacyverklaring door en als je
vragen hebt dan horen we dat graag.
Joop van Rookhuijzen
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Mini Workshop Bulgaars.
Op woensdag 11 april a.s. gaf onze dansleidster
Vlasta Bakker een mini workshop Bulgaars. Veel
Pridini leden en dansers van andere verenigingen
maakten van de gelegenheid gebruik om kennis te
maken met nieuwe dansen uit dit mooie land. Het is
leuk om eens met veel mensen te dansen en kennis
te maken. Vlasta gaat met haar moeder Ina deze
zomer een mooie reis door Bulgarije maken. Hopelijk
komt zij vol inspiratie terug, zodat we in de toekomst
nog een keer een Bulgaarse avond kunnen organiseren.

Uffelte 2018

20-21-22 april was het weer zover: het MbvO- weekend (al het negende) van Huub en
Mariëtte in Uffelte. Zo langzamerhand een legendarisch evenement in en om de schitterende
Uelenspieghel in Uffelte.
Wij - Henny , Tony, Gertie, Nelly en Maria - waren uiteraard weer van de partij. Elk jaar
denken we vijf minuten na: “Zullen we?” En dan: “We gaan!”
Omdat wij eigen dekbedden en kussens meezeulen (oudere mensen zijn gevoelige slapers)
moeten we met twee auto’s. Henny en Tony waren net als vorig jaar de chauffeurs. Onze
tussenstap was als altijd Motel Zürich aan het eind van de Afsluitdijk. Daarna zonder
problemen – de ellendige rotonde bij Joure is gelukkig verleden tijd – Uffelte bereikt. Tony’s
Tom Tom bezorgde ons op het laatst nog een toeristische route. Op het terrein van de
Uelenspieghel betrokken wij weer het Heksenhuisje, heel lieflijk gelegen onder bloeiende
bomen vol zingende vogels, naast een idyllische wei met paarden.
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Alvorens daarvan te genieten, moesten eerst de bedden opgemaakt. Tony zag af van het
uitklappen van de slaapbank en nam genoegen met een helft. Henny had een normaal bed en
Gertie en ik hadden samen de ‘grote kamer’ met slaapbank. Dit was een ingenieus geval dat
zich niet zonder slag of stoot liet uitklappen. We hebben er allemaal diepzinnig naar staan
kijken en er zonder het gewenste resultaat aan
gemorreld, totdat Maria een intelligente ingeving
had en ziedaar een tweepersoonsbed, waarvan
Gertie en ik somber vaststelden dat “dat ‘m niet
ging worden”. Van een soort vliering hengelden
we twee matrassen die op elkaar op de grond ook
een bed opleverden. Et voilà: twee slaapplekken
voor Gertie en mij. Maria hoefde niet bij ons; zij
sliep in het hoofdgebouw.
Na al deze escapades waren wij wel toe aan eten.
Omdat ons vaste eetadres vol was, moesten we op zoek naar iets anders. Vonden we ook,
konden we terecht, maar we moesten wel een “stief kwartiertje” geduld hebben, want in een
zijzaal zat een hele bus hongerige mensen. Ons geduld werd zéér op de proef gesteld, maar
uiteindelijk kregen we van de uiterst vriendelijke bediening ons voer. Maar wat een
waanzinnig grote hoeveelheden! Veel te veel voor oudere dames. Reactie van de bazin: “Tja,
we zijn een truckers-eethuis! Maar zal ik het inpakken?“ Heel lief, maar wat moesten we
ermee?
In elk geval was een stevige bodem gelegd voor het openingsbal. Dat was als vanouds heel
gezellig. Veel oude bekenden gesproken en met ‘nieuwe’ mensen kennis gemaakt. Huub en
Mariëtte zorgden als altijd voor een afwisselend bal-programma. Zo rond 11 uur hielden wij
het voor gezien en trokken ons terug in onze ‘hut’.
We werden vroeg gewekt door de zon en heel veel kwinkelerende vogels. Je kunt op een
slechtere manier ontwaken. Een prachtige dag lag voor ons: mooi weer, een ochtend les,
waarin Huub en Mariëtte in twee blokken, onderbroken door koffiepauze, afwisselend nieuwe
dansen aanleerden, gevarieerd qua stijl en moeilijkheid, en een creatieve middag. Dit laatste
zou gewijd zijn aan Hindelooper stipwerk (op kledingstukken en voorwerpen. Als je wilde kon
je ook je onderbroek bestippen).
Maar ….. het buitengebeuren was wel erg aantrekkelijk met dit weer. Er werd, zeker in de
tweede helft van de ochtend, wel wat langer buiten gepauzeerd. Hamvraag: wat doen we
’s middags? Henny besloot dat luieren onder een paar bloeiende bomen bij ons huisje net iets

aantrekkelijker was dan stipwerk, Gertie en ik kozen voor een fikse wandeling, Maria sloot
zich aan bij een paar andere mensen die op zoek gingen naar het ‘meertje’ en Tony zou een
stukje met Gertie en mij meelopen en dan terugkeren naar ons huisje. Ze had, heel slim, een
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spanen doosje aan een van Huub’s dochters gegeven, die met alle plezier bereid was dat
doosje voor haar te bestippen. Tony werd voor haar ‘luiheid’ gestraft.
Na haar wandeling zette ze zich in een - naar het leek – heerlijke houten tuinstoel, totdat
Henny tot haar verbazing zag, dat die luie stoel steeds luier werd. Tony zeeg met rugleuning
zachtjes steeds verder achterwaarts. Ze eindigde, niet zo leuk, in een wat ongelukkige positie.
17.00 uur: Happy Hour, met een oranjebittertje. Natuurlijk buiten. En daarna een heerlijke
maaltijd, ook weer buiten, verzorgd door Huubs broer, bijgestaan door Janine en Monique.
En ’s avonds bal. Veel verzoeknummers en herhalen van de die dag aangeleerde dansen. Een
leuke avond. Veel gedanst en ook veel gekeken hoe anderen het ervan afbrachten. Weliswaar
willen we het daar niet altijd over hebben, maar de jaren deden zich voelen, en zo om half elf,
elf uur zochten wij ons bed op.
Goed geslapen, vroeg wakker (vogels en het hier en daar ontbreken van gordijnen) en op tijd
aan het ontbijt. De zondagochtend werd besteed aan het doornemen van de aangeleerde
dansen. Wat heel nuttig was! Er kon echter best nog wat nieuws bij. We hebben, dankzij
Mariëtte en Huub, een stel leuke, gevarieerde dansen voorgeschoteld gekregen. Als slot
mochten we ten behoeve van de video-opname nog één keer, zo stijlvol als we konden, alle
dansen doordansen. Volgens mij deden wij dat heel goed.
En toen was het weekend weer
voorbij.
Mariëtte, Huub, Petri, catering-crew:
heel erg bedankt. Het was fijn!
Wij vijven verlengden het uitje nog
door op de terugweg ergens te gaan
eten.
Op naar het jubileum-weekend in
2019!
Namens de anderen,
Nelly Saraber

Rommelmarkt 17 juni 2018.
Op zondag 17 juni hebben een aantal
Pridinidansers en Wisselpassers hun
best gedaan om heel veel spullen te
verkopen. Zelfs Nico, die net een mooie
nieuwe knie heeft gekregen, heeft zijn
steentje bijgedragen vanuit een stoel.
Met heel veel dank aan Tony, Henny,
Bertus, Joan, Jikke, Vera, Marianne en
natuurlijk Nel werd er een schitterend
bedrag opgehaald voor de clubkas. Dit is
natuurlijk ook te danken aan de spullen
die door jullie op de Werkendelslaan zijn
afgeleverd.

Vooruitblik Algemene Ledenvergadering.
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November lijkt nog een eind weg, maar wij hebben de datum voor onze jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering al vastgesteld, namelijk op woensdagavond 7 november 2018. Dit jaar
loopt de bestuurstermijn af van Nel Coolegem en van Annelies Blom. Nel Coolegem (voorzitter
sinds 2009) stelt zich herkiesbaar, maar Annelies (algemeen bestuurslid sinds 2003) maakt van
deze gelegenheid gebruik om na 15 jaar te stoppen met het bestuurswerk voor Pridini. Wij
vinden dit erg jammer, maar respecteren uiteraard haar keuze. Dit betekent dus, dat er in het
bestuur een vacature ontstaat. Heb je interesse, wil je meer weten, neem contact op met
Annelies of een van de andere bestuursleden. Grijp je kans! Wil je de komende 3 jaren iets in
de Pridinimelk te brokkelen hebben, meld je dan aan!!!

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 2018]. Dit kan alleen via Email naar: penningmeester@pridini.nl
Bezoek ook eens onze website www.pridini.nl Je vindt daar alle laatste informatie over de vereniging.

AGENDA 2018-2019
IN DE MET ROOD AANGEGEVEN PERIODEN WORDT NIET GEDANST!

Agenda:
Zaterdag 1 september

Heiloo, Uit&Zo

Maandag 3 september

Start zanggroep

Woensdag 5 september

Start woensdagavondgroep

15 t/m 29 september

Nationale Sportweek, wij stellen onze lessen open voor
iedereen

Vrijdag 21 september

Start Wisselpas

20 t/m 28 oktober

Herfstvakantie (de Wisselpas danst deze dag wel)

Zaterdag 20 oktober

Amsterdam Klezmer Band in Cultuurkoepel ( kijk op
www.cultuurkoepelheiloo.nl voor info en kaartverkoop)

Vrijdag 14 december

Dansen in Kerstsfeer Wisselpas

Woensdag 19 december

Dansen in Kerstsfeer woensdagavondgroep

22 december t/m 6 januari Kerstvakantie
16 t/m 24 februari 2019

Voorjaarsvakantie (de Wisselpas danst deze dag wel)

27 april t/m 5 mei 2019

Meivakantie

30 mei 2019

Hemelvaartsdag

