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't Is weer voorbij die mooie zomer!
Over zon hebben we niet te klagen gehad, maar nu die af en
toe achter de wolken verdwijnt en de temperatuur langzaam
zakt wordt het tijd om de spieren weer met dansen op te
warmen en te zorgen dat we niet in de winterslaap sukkelen!
Er staan veel leuke activiteiten op het programma, waaronder
een korte cursus Roemeens, een specialisatie avond Turks en
het Hemelvaart kamperen. Hiervoor zijn wij weer te gast bij
wijnboer Huub Baars in Azewijn bij 's Heerenberg. Wil je mee,
meld je dan nu al bij Vera Verzijlenberg. We doen als bestuur
heel hard ons best om nieuwe leden te werven. We begonnen
tijdens Heiloo, Uit&Zo en doen mee aan de AH actie van de
Nationale Sportweek in september. Met een voucher, die
klanten van AH vanaf 17 september bij hun boodschappen
ontvangen mag men 2 X deelnemen aan een activiteit van de
aangemelde sportclubs. Kijk dus niet vreemd op wanneer er
ineens 'vreemden' mee doen aan de lessen, maar ontvang ze
hartelijk en zorg dat ze blijven na die 2 keer!
Namens het Pridini bestuur wens ik jullie allen een heel goed
dans- en zangseizoen,
Nel Coolegem
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Heiloo,Uit&Zo.
Op zaterdag 3 september trapte het
bestuur het seizoen af tijdens Heiloo,
Uit&Zo. De kraam zag er weer leuk uit en
zoals gewoonlijk trok de TV weer veel
kijkers. Er werden i.p.v. flyers nu
visitekaartjes uitgedeeld, welke grif in
ontvangst werden genomen. De kaartjes
hebben een sprekende blauwe kleur, met
wit Pridini logo. Op de achterkant staat
een korte wervende tekst met er omheen
de namen van diverse landen.
De kaartjes zijn gemaakt bij drukkerij de Dijk op het GGZ
terrein, die de lay out en opmaak voor ons heeft
verzorgd.
We hebben namen genoteerd van belangstellenden en
hopen dat het nieuwe leden
gaat opleveren.

Korte cursus Roemeens.

Tijdens de ledenvergadering in 2017 werd gevraagd of we een korte cursus konden
organiseren, om op die manier meer aandacht aan
de uitvoering van dansen te kunnen besteden en
mogelijk nieuwe leden aan te trekken. Huub de
Jong gaat daarom in november een korte cursus
Roemeens geven op 4 vrijdagochtenden van 10
tot 11.30 uur. Voor alle Pridini leden is de cursus
gratis, voor niet-leden bedragen de kosten
€ 15,00 . Om inzicht te krijgen in het aantal
deelnemers vragen we je om op de
woensdagavond je aan te melden via het
inschrijfformulier. Voor de vrijdag geldt dat niet, zij doen
automatisch mee.

Specialisatie avond Turks.
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Op woensdag 21 november verzorgt de heer Baikal
een specialisatie avond Turks. Deze avond staat
uiteraard ook open voor niet-leden. Aangezien de
dansen voor iedereen nieuw zijn en vanaf het begin
worden uitgelegd en aangeleerd is het goed te volgen.
We starten om 20.00 uur en sluiten de avond af rond
22.00 uur. Geef je op via het inschrijfformulier, dat op
alle groepen aanwezig is, zodat we ongeveer weten
hoeveel deelnemers we hebben. Wij zorgen voor
passende lekkernijen die avond.

Kamperen in Azewijn
Wist je dat,
- we dit jaar met 6 koppels verbleven op
camping Avitera.
- dat het weer ons gunstig was gezind waardoor de lange
broeken in de kast konden blijven.
- om klokslag 5 de bel werd geluid voor het borreluurtje
en men met goed gevulde tafels naar
plaats van bestemming toog.
- deze op de weg terug, aanzienlijk leger waren.
- er werd deel genomen aan een wijnproeverij en wij het
zonde vonden om het uit te spugen.
- wij nu alles weten over het maken van wijn.
- het voor sommige fijn was dat er hierna niet gekookt
hoefde te worden aangezien we gingen
barbecueën.

- het thema voor het buffet dit jaar was "groen"
wat inhield, dat we gerechten moesten
bereiden met een groene kleur. Een 2 sterren
restaurant had weer niet onder gedaan voor
de heerlijke gerechten.
- ’s-Heerenberg een prachtig kasteel heeft dat
je kunt bezoeken en een mooie tuin om in te
wandelen.
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- dat er bij een spelletje triviant Duitse liederen
werden gezongen als hint voor de tegenpartij.
- hoe ouder we worden we steeds eerder ons bed
op zoeken.
- we volgend jaar weer naar deze camping gaan,
en dat je als je mee wilt je kunt opgeven bij Vera.

Algemene ledenvergadering
Woensdagavond 7 november 2018 komt nu al snel dichterbij. Dan hebben we – zoals al
eerder aangekondigd – onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering. 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
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IN DE MET ROOD AANGEGEVEN PERIODEN WORDT NIET GEDANST!

15 t/m 29 september

Nationale Sportweek, wij stellen onze lessen open voor
iedereen

Woensdag 20 oktober

Herfstvakantie Woensdagavondgroep

Vrijdag 28 oktober

Wisselpas danst in de herfstvakantie.

Zaterdag 20 oktober

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

Vrijdag 2, 9, 16 , 23 nov.

Korte cursus Roemeens o.l.v. Huub de Jong

Zondag 4 november

Dansdag '50 en meer', bij Igram

Woensdag 7 november

Algemene Ledenvergadering

Woensdag 14 of 21 nov.

Specialisatie avond Turks o.l.v. de heer Baikal

Vrijdag 14 december

Dansen in Kerstsfeer

Woensdag 19 december

Dansen in Kerstsfeer

22 december t/m 6 januari

Kerstvakantie

16 t/m 24 februari

Voorjaarsvakantie woensdagavondgroep

16 t/m 24 februari

Wisselpas danst in de Voorjaarsvakantie

Zondagmiddag 3 maart

Specialisatie Turks o.l.v. Turgay Onatli bij Igram

Zaterdag 6 april

Tulpenbal bij Igram

Vrijdag 26 april

Seizoen afsluiting Wisselpas

27 april t/m 5 mei

Meivakantie

Woensdag 22 mei

Seizoen afsluiting woensdaggroep

30 mei

Hemelvaartsdag

