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Op naar de zomer!
De winter hebben we achter ons gelaten,
alhoewel hij nog wel wat forse speldenprikken
uitdeelde! Intussen dansten we in Kerstsferen,
vierde de Wisselpas een verjaardagsfeestje,
maakten we kennis met Centraal Azië, staat er
een mini workshop Bulgaars gepland en bereidt
het bestuur het nieuwe seizoen voor!
De Wisselpas sluit het seizoen af op 4 mei, en de
woensdagdansers op 30 mei, na het Hemelvaart
weekend dat doorgebracht wordt naast een
wijngaard in Azewijn. Vervolgens vindt in juni de
jaarlijkse rommelmarkt plaats, waarmee we onze clubkas een beetje proberen te spekken - zie
verderop in deze pridinfo.
Het bestuur wenst iedereen een heel zonnige zomer en snuif cultuur op in binnen
- of buitenland!!

Kerstdansen Wisselpas
Vrijdag 15 december was voor de Wisselpas al de laatste dansochtend vóór Kerst (op 22
december was immers – zoals ieder jaar – de grote zaal niet beschikbaar).
Een groepje was al vroeg gekomen om de zaal te versieren met een echt feestelijk resultaat!
Tegen 10 uur kwam de rest van de Wisselpas binnengedruppeld en konden we met dansen beginnen.
Iedereen was aanwezig!
We dansten zonder pauze tot 11.00 uur. Huub had
allerlei passende dansen uitgezocht en waar we ieder
jaar het dansen afsloten met de lichtjesdans “Laura”,
had Huub dit jaar een andere dans uitgezocht; ook
sfeervol.
Na het dansen was er koffie, frisdrank, sap en wijn en
allerlei lekkere dingen, teveel om op te noemen en
teveel om op te eten, want er was aan het eind nog het
een en ander over.
Na deze zeer gezellige nazit ging iedereen voldaan en
met een goed gevoel weer op huis aan.
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Wisselpas 45 jaar
Vrijdag 2 februari, een gedenkwaardige dag voor ons, want onze dansgroep bereikt de aanvallige
leeftijd van 45 jaar. Een heuglijk feit dat niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. Omdat de groep
bepaald niet groot meer is en het merendeel van de danseressen aardig op leeftijd (maar nog heel
vitaal, dat wel) zagen wij een groots feest met liedjes, sketchjes en show-dansjes niet zo zitten. Het
werd dus, heel passend, een ochtend dansen en daarna een feestelijke lunch. En natuurlijk bloemen
voor Corry Langereis die de club 45 jaar geleden startte, heel lang les gaf, en nog steeds meedanst op
vrijdagochtend.
Voor de ochtend hadden Huub en Corry een serie dansen ‘van toen’ uitgezocht, maar wel zo dat de
nieuwere leden ook konden meedansen. Leuk om weer eens wat Israëlisch van lang geleden te doen
of een Engelse longway met dip’n dive en lady’s chain.
Het was al gauw koffietijd met als verrassing een heerlijke traktatie van het Pridini-bestuur.
Na het dansen wandelden we over het GGZ-terrein naar De Trog, waar een goed verzorgde lunch aan
een feestelijk versierde tafel voor ons klaar stond. Alles smaakte prima, lof voor de mensen van De
Trog!
O ja, en wat voor de oudere leden heel leuk was : Marianne Knip, die na Corry enige jaren onze
dansleidster was, had aan onze uitnodiging gehoor gegeven. En was er dus ook bij.
Ik denk, dat iedereen het een geslaagde viering vond.
Op naar de 50!
Namens de groep,
Nelly Saraber

Rommelmarkt 17 juni 2018.
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Komend seizoen gaat Pridini voor het eerst te maken
krijgen met een tekort, tenzij we allemaal ons uiterste
best doen om meer leden te werven! Gelukkig kunnen
we allemaal sowieso iets bijdragen door mee te werken
aan het slagen van de jaarlijkse rommelmarkt om de kas
te spekken.
Je kunt je rommeltjes afgeven op vrijdag 15 juni tussen
17.00 en 20.00 uur bij Nel Coolegem, Werkendelslaan
39, 1851 VB Heiloo. Zij prijst alles en zorgt dat op
zondag 17 juni alles voor haar deur op de tafels staat om
te verkopen.
Uiteraard kan zij dat niet in haar eentje af en daarom
zoekt zij HULP! Geef even door wanneer je kunt helpen
met de verkoop tussen 9.00 en 15.30 uur
( voorzitter@pridini.nl of telefonisch 072 5335427)
Er is een prima catering en er kan een stoel worden
neergezet voor diegenen die moeilijk kunnen staan. Het
belangrijkste is: het is een heel gezellige rommelmarkt
en je helpt je club!

Workshop Centraal Azië, door Marlies Juffermans.
De keuze van het bestuur voor de workshop die we samen met Igram
organiseerden viel dit maal op Marlies. In het verleden hadden een aantal
leden al eens aan een workshop in Castricum van haar deelgenomen en
waren daar nog steeds enthousiast over.
Op woensdag 14 maart reisde Marlies dan ook vanuit Amersfoort af naar
Heiloo. Leden van Pridini, Igram en zelfs enthousiastelingen uit Hoofddorp
leerden dansen uit o.a. Krichizië Kazachstan en Rusland aan. Marlies gaf
ondanks haar stemproblemen prima uitleg en leuke
achtergrondinformatie bij de dansen. We bewogen alsof we op een
paard zaten op de steppe, deden een hilarische zit dans met lepels en
merkten dat het veel motoriek vraagt wanneer je armen en voeten niet
dezelfde kant op gaan. De avond werd afgesloten met het doen van alle
dansen en het op de video zetten er van. Marlies werd bedankt met een
theeboeketje. ( naast in deze pridinfo vind je ook foto’s op onze Pridini
webstie en de facebook pagina, gewoon via het internet
te vinden).

Mini Workshop Bulgaars.
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Op woensdag 11 april a.s. geeft onze dansleidster Vlasta Bakker een mini workshop Bulgaars, voor
leden van Pridini en iedereen die het leuk vindt om een avondje mee te doen. De kosten voor niet
leden is € 5, Pridini & Wisselpas leden doen gratis mee. We starten om 20.00 uur!

Nadara Gypsy Band in Heiloo
Wil je eens genieten van opzwepende Roma muziek,
kom dan op zondagmiddag 15 april a.s. naar de
Cultuurkoepel Heiloo ( t.o. de Strandwal). De leden
Nadara komen uit Centraal Europa en spelen de
muziek zoals zij dat van hun voorouders hebben
geleerd. Het optreden start om 15.00 uur. Kaarten in
de voorverkoop kosten € 15,00 aan de zaal € 17,50.
Je kunt informatie vinden en kaarten bestellen via
www.cultuurkoepelheiloo.nl .
Vergeet niet je dansschoenen aan te trekken, stil
zitten is bijna onmogelijk!

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
Website
Bezoek ook eens onze website www.pridini.nl Je vindt daar alle laatste informatie over de vereniging.
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AGENDA 2018-2019
IN DE MET ROOD AANGEGEVEN PERIODEN WORDT NIET GEDANST!

Agenda:
Woensdag 11 april

Mini workshop Bulgaars door Vlasta

28 april t/m 13 mei

Meivakantie incl. Hemelvaart. Wisselpas heeft een eigen
rooster!

Vrijdag 4 mei

Seizoen afsluiting Wisselpas

Woensdag 30 mei

Seizoen afsluiting woensdagavondgroep

Zondag 17 juni

Rommelmarkt Werkendelslaan

Zaterdag 1 september

Heiloo, Uit&Zo (ovb)

Maandag 3 september

Start zanggroep

Woensdag 5 september

Start woensdagavondgroep

Vrijdag 21 september

Start Wisselpas

20 t/m 28 oktober

Herfstvakantie (de Wisselpas danst deze dag wel)

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

