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Prachtflits is een uitgave van Stichting De Pracht Ekenrooi, bedoeld om
belangstellenden op de hoogte te houden van de activiteiten en de ontwikkelingen
rondom De Pracht. Meer informatie vindt u op de website van De Pracht:
www.depracht.nl.
Wilt u de Prachtflits niet meer ontvangen, mail dan naar prachtflits@depracht.nl.

Appeltjes van Oranje 2016

Bedankborrel

De Pracht organiseert op vrijdag 27 mei van
17.00 tot 19.00 uur een Bedankborrel in verband
met de Appeltjes van Oranje-prijs.
De borrel is bedoeld voor alle vrijwilligers,
gebruikers, relaties en medewerkers van De
Pracht. Rond 17.15 uur is er een officieel
moment.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar
depracht@depracht.nl. Graag uiterlijk 22 mei, met
vermelding van het aantal personen.

.

Cursussen

Cursusprogramma 2016-2017
ruari 2014
Het cursusprogramma voor het nieuwe seizoen bestaat voor een groot deel uit
cursussen die al vele jaren op het programma staan. Daarnaast zijn er enkele
‘nieuwkomers’: Interculturele communicatie en Islam, Vogels kijken, Fitgym EXTRA
(voor mannen en vrouwen), Kunstzinnig dynamisch coachen en Cadeau inpakken.
Meer informatie: www.depracht.nl/nieuws/cursusprogramma-2016-2017-klaar.

Activiteiten
’Boulen’ op donderdagochtend
De jeu-de-boulesbaan is opgeknapt en begin april
officieel geopend.
Ans Meijvis, één van de vrijwilligers van De Pracht,
heeft het initiatief genomen voor een boulesclubje
op donderdagochtend van ongeveer 10.00 tot 12.00
uur. Wie zich hierbij wil aansluiten, kan contact met
haar opnemen via e-mail meijvis57@live.nl of
telefoon 06-29190124.
De kosten zijn 1 euro per persoon per ochtend.
En verder op de agenda
Repair Café Waalre
Juridisch Spreekuur
Ons Eetcafé
Ruilbeurs voor verzamelaars
Ladies Night
Inloop ’t Toverstokje
PrachtDag

zaterdag 21 mei 9.00 tot 12.00 u
zaterdag 21 mei 10.00 tot 12.00 u
dinsdagen 24 mei 17.00 u en 14 juni 12.00 u
zondag 12 juni 10.00 tot 13.00 u
vrijdag 1 juli
iedere woensdag 9.30 tot 11.00 u, behalve in
schoolvakanties
iedere maandag en woensdag

Prachtnieuws
Bezoek uit Ishøj

Een gemeentelijke delegatie uit het Deense Ishøj was
eerder deze maand op bezoek in De Pracht, vergezeld
door een delegatie van de gemeente Waalre. Waalre
heeft sinds kort een stedenband met Ishøj.
Onderdelen van het programma waren onder meer een
presentatie over De Pracht en een kijkje bij de activiteit
PrachtDag.

Vrijwilligers gezocht
De Activiteitencommissie is op zoek naar extra vrijwilligers voor het Herfstkamp en
de Halloweentocht. Verder zijn onder anderen extra gastvrouwen en gastheren nog
steeds welkom. Zie voor het overzicht van vacatures voor vrijwilligers:
www.depracht.nl/vacatures of mail naar depracht@depracht.nl.

