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WELKOM IN EEN NIEUW SEIZOEN.
Heiloo, Uit&Zo ligt achter ons en dat betekent de start van een nieuw dansseizoen. Na de
zomer is het altijd weer even wennen aan de regelmaat die de rest van het jaar geldt:
maandagavond= zingen, woensdagavond = dansen en vrijdagochtend = dansen. Voor je het
weet zit je in het juiste ritme, van welke dans of welk lied dan ook. Er staan weer bijzondere
activiteiten op het programma, een dansmiddag 50+, een workshop Macedonisch en natuurlijk
het kampeerweekend, dit keer in Noord Limburg! Ook Baikal is weer uitgenodigd voor een
workshop in het voorjaar 2020 . Na de enthousiaste reacties op zijn vorige specialisatie avond
leek het ons als bestuur een prima idee om hem met zijn nieuwe programma nog een keer uit
te nodigen. Kortom wij hebben er weer zin in en we wensen jullie een heel goed dans- en
zangseizoen! Nel Coolegem, voorzitter Pridini

ROMMELMARKT!
Het is zondag 16 juni 2019, 7.00 uur. De eerste
vlaggen worden buiten gehangen, de bar in elkaar
geschroefd en het springkussen opgeblazen, dat
betekent rommelmarkt in de Werkendelslaan! Om
8.30 uur gaan Vera en Nel voortvarend aan de slag
om alle spullen die Joop naar buiten draagt, mooi uit
te stallen. Even is er een kink in de kabel omdat Nel
niet goed heeft gekeken op welk nummer zij staat
en het plekje van
haar buren heeft
ingepikt. Met wat
schuifwerk komt het goed. Inmiddels is ook Sylvia van
Rookhuijzen aangekomen met een auto vol prachtige
kinderkleertjes die zij in haar bedrijfje ' Boefjes en Dotjes'
maakt. Rond 9.30 uur worden de eerste spullen verkocht en
dat gaat door tot 15.00 uur, waarna de restanten weer
worden ingepakt om af te leveren bij Dorcas. Dankzij de
marktmeesters: Henny, Bertus, Tony, Joan, Marianne, Vera,
Nel en Joop is de clubkas weer met een leuk bedrag
aangevuld!
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VOLKSDANS, JE GEEFT HET DOOR!
Daar zit je dan met je kleinkinderen van 7 en 8 jaar te kijken naar
optredens van dansgroepen tijdens het SIVO festival in Orvelte. We
kamperen bij de boswachter in Borger en hoorden van muzikanten
van 'Overstag' van het festival.
Onze kleinkinderen zijn
onbekend met het fenomeen
'volksdans' en dat vinden wij een
mooie aanleiding om dit festival
te bezoeken. Tot 2016 vond het
plaats in Odoorn en zal bij menig
danser bekend zijn. In dat jaar
werd besloten dat het voor het
laatst was. Het bloed kroop echter waar het niet gaan kan,
Zo werd het festival nieuw leven ingeblazen en koos men
voor museumdorp Orvelte . Wij maken de opening met
defilé van de groepen en het vrijdagavondprogramma mee. Met heimwee naar de jaren dat
Pridini nog deel uitmaakte van dit soort grote festivals. Na het defilé volgde de officiële opening
en toen ging het los op drie podia. Omdat we de kleintjes zo veel mogelijk wilden laten zien
kozen we ervoor om bij n podium te blijven.
Gefascineerd keken ze naar groepen uit Polen,
Servië, Wit Rusland, India, Nederland en Mexico.
Vooral de kostuums maakten op onze kleindochter
veel indruk, terwijl de technische danspassen door
onze kleinzoon werden ontleed en omgezet in
moderne 'moves'. Met z'n vieren hebben we
genoten van deze middag en avond. We werden
weer ouderwets ondergedompeld in volksdans!
Mocht je in 2020 de kans hebben om in juli in de
buurt van Orvelte te zijn, bezoek dan dit festival en
geniet. www.sivofestival.nl

HEILOO, UIT & ZO !
Net als om 9.30 uur alle spullen zijn
uitgeladen komt er een plensbui naar
beneden. De verf van de Engelse trommel,
ooit gekregen van Ouse Washes Moly
Dancers, begint uit te lopen, de folkloristische
hoedjes worden slap! Marianne en Nel
werken hard door om de Pridini kraam zo
aantrekkelijk mogelijk in te richten en redden
alle spullen. Om 11.00 uur is de kraam een
plaatje en blijven de eerste belangstellenden
staan om de film te bekijken die Nico heeft
gemaakt van de dans- en zanggroep. Er
volgen nog velen na hen, met de meeste
hebben Sylvia Lubbers en Sylvia van Rookhuyzen., Annemarie, Joop en Vera, leuke gesprekken.
We hopen natuurlijk dat onze inzet ook nieuwe leden op gaat leveren.
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Kamperen in Azewijn!

Kamperen met Pridini, dat is bovenal heel gezellig! Dit jaar waren we met een kleine groep,
Marit en Pieter, Nel en Joop, Vera en Peter, Gerard en ondergetekende.
Wat maakt deze dagen zo bijzonder?
- Rond 10.00 uur 's morgens drinken we samen een bakkie koffie. Met uiteraard diverse
koekjes, cake en aanverwante artikelen op tafel. Daarna trekt iedereen zijn eigen plan.
- Rond 17.00 uur genieten we samen van een hapje en drankje en horen we van elkaar welke
leuke bezienswaardigheden er in de omgeving zijn.
- Eén avond is voor de BBQ. Ieder maakt zijn eigen portie klaar en we smikkelen tegelijk van
alle lekkers dat op tafel komt.
- De topper van het kamperen is de buffetavond, waarop we voor elkaar koken. Dit jaar was het
thema OOSTERS. Bedacht door Peter. We kamperen in het oosten van Nederland, dan kunnen
we ook wel OOSTERS eten! Zo gezegd zo gedaan! Het was prachtig weer, de diverse gerechten
waren heerlijk en we zaten tot 11.00 uur buiten.
- Een verbindend element zijn zeker de gesprekken
met elkaar. Alles kan op tafel komen en is vaak
opgediend met de nodige humor! De politiek, het
dagelijks leven in al zijn facetten en dat zijn er vele!
We kennen elkaar al zo lang, dat plagerijtjes erbij
horen. We kunnen niet meer zonder!
En als iemand iets onhandig aanpakt...... zijn accu
vergeet mee te nemen als hij gaat fietsen, dan zal hij
dat nog jaren horen!
Deze dagen zijn weer voorbij gevlogen. En er wordt al gekeken naar een plek voor volgend jaar!
Een kampeergroet van Jikke.

DANSDAG 50 +
Op zondag 17 november organiseert Pridini in de Strandwal, van 13.00 tot 16.00 uur, een dans
(middag) 50+ onder leiding van de bezielende en altijd enthousiaste dansleiders Huub de Jong
en Mariëtte van Gelder! Iedereen is natuurlijk welkom, dus vertel over deze activiteit aan allen
die het leuk zouden vinden om kennis te maken met internationale dans. Meer info volgt.

Shmulek
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Verslag workshop Smhulek.
Op 15 september hebben wij in samenwerking met Igram en Gaida een workshop Israëlisch
gegeven. Er was een grote opkomst waaruit bleek dat hij hier in Nederland erg populair is.
Wat hij ons van het begin af aan duidelijk maakte is, dat hij geen dansen maakt maar verhalen
vertelt met zijn dans. Alles wat wij deze middag leerden waren dansen die hij zelf gemaakt had.
We begonnen met een warming-up dans daarna, begon het echte werk. Hashana hachadasha
was de eerste dans die wij aangeleerd kregen. Daarna gevolgd door Zichronot ( mi beit aba )
Silchi li Yalda ,Kadima en als laatste Kumi.
Tussendoor vertelde hij veel over de houding en de passen en dat zijn inspiratie hiervoor het
leven zelf is. De muziek bij de dansen is modern Israëlisch maar, niet de populaire versies. Zijn
dansen staan ook niet op internet omdat hij vindt dat degene die zijn dansen willen gebruiken
niet begrijpen hoe de bewegingen en houdingen moeten zijn. Als hij zijn handen gekruist voor
zich houdt is dit geen vogel maar een bloem, die je geeft.
De dansen waren goed te doen maar je merkte dat af en toe de fijne motorriek mensen in de
steek begon te laten. Er werd afgesloten met z`n allen in de kring en werd het lied shalom
gafferim gezongen. Een mooie afsluiting van een ontzettend leuke dansmiddag,
Vera

Hiernaast Shmulek
Mariet van Gelder
en
Angela Reutlinger.
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Algemene ledenvergadering

Ons dansseizoen is net begonnen en dan praten we alweer over een vergadering.
Maar ja, als bestuur willen wij jullie toch bijtijds informeren.
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdagavond 6 november 2019 om
20.00 uur. De bestuurstermijn van Joop van Rookhuijzen loopt dan na twee jaar al af, omdat hij
de termijn van Janny Molenaar overnam. Maar … het goede nieuws is, dat hij herkiesbaar is!
Verder wil het bestuur graag met jullie bespreken hoe we het beste om kunnen gaan met het
teruglopend ledenaantal om het dansen voor iedereen leuk te houden. Drie leden hebben hun
lidmaatschap opgezegd, waardoor de woensdagavondgroep nu 12 leden heeft en de Wisselpas
13. Willen jullie hier alvast over nadenken, dat helpt de discussie op de vergadering.
Half oktober ontvangen jullie de vergaderstukken. Graag tot ziens op woensdag 6 november.

Agenda seizoen 2019 / 2020 :
IN DE MET ROOD AANGEGEVEN PERIODEN WORDT NIET GEDANST!

Maandag
Zondag
Herfstvakantie

23 september
13 oktober
19 - 27 oktober

Start zangseizoen
Workshop Macedonisch Igram/Pridini in Castricum
Vrijdagochtend danst door

Woensdag
Zondag

6 november
17 november

Algemene Ledenvergadering
Dansmiddag 50+ in de Strandwal

Vrijdag
Woensdag
Kerstvakantie

13 december
Dansen in Kerstsfeer Wisselpas
18 december
Dansen in Kerstsfeer woensdaggroep
21 december - 5 januari

Voorjaarsvakantie 15 - 23 februari
Meivakantie

25 april - 3 mei

woensdag
21 mei (rondom)

20 mei

Geen dansen
Hemelvaartkamperen

Tip: op zondagmiddag 8 december geeft Di Gojim een jubileumconcert in de Cultuurkoepel!
Kijk voor het totaal programma op www.cultuurkoepel.nl waar je ook je kaartje kunt
reserveren - Cristina Branco komt op zondagmiddag 26 april 2020!

ALGEMENE INFORMATIE
Opzeggen lidmaatschap
Wil je het volgende seizoen niet meer dansen bij Pridini / Wisselpas of zingen, zeg dan je lidmaatschap
op tijd op [voor 1 juni 2020]. 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.
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HEMELVAART KAMPEREN 2020.
Na twee maal tussen de wijnstokken in Azewijn te hebben gekampeerd, is er in 2020 gekozen
voor camping 'de Smal' gelegen in het hart van het natuurgebied de Maasduinen in het
noorden van Limburg. In het gebied kun je wandelen en fietsen dat het een lieve lust is en ook
de boodschappen kun je per stalen ros doen ( belangrijk voor camperbezitters) Er is ook
mogelijkheid tot huur van een toer- of stacaravan, wanneer je graag mee wilt maar niet over
een kampeermiddel beschikt. Je vindt alle info op www.desmal.nl Opgeven voor het kampeer
gebeuren - in deze periode wordt niet gedanst - kun je doen door het meegeleverde formulier
in te vullen en vóór 1 november a.s. te versturen naar of af te geven bij Vera Verzijlenberg.
Vera danst op de woensdagavond.

---------------------------------------------------------------------------------Aanmelding Hemelvaart kamperen 2020
Ik,

(naam)

ga mee kamperen met
personen +
tent / caravan / camper * en maak wel / niet* gebruik van elektra.
Ik kom aan op
Ik vertrek op

dag
dag

mei
mei

Indien SVR donateur hier je nummer vermelden:
datum:

handtekening:

We kamperen op camping de Smal, Siebengewaldseweg 101, Nieuw Bergen
www.desmal.nl
* = doorhalen wat niet van toepassing is!

