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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
De Pracht is één van de elf genomineerden voor de Appeltjes van Oranje 2016, de
prijs van het Oranje Fonds voor sociale initiatieven die verschillende groepen
mensen samen brengen. In de regio Zuid had De Pracht de meeste
publieksstemmen. We bedanken iedereen heel hartelijk voor zijn of haar stem en de
felicitaties! Landelijk staan we met het aantal publieksstemmen zelfs op de tweede
plaats. Alle genomineerden hebben een cheque van € 2.500 gekregen. De Pracht
gaat dit bedrag besteden aan versterking van de eigen activiteiten en aan de aanleg
van een beleeftuin. Inmiddels is een projectadviseur van het Oranje Fonds op
bezoek geweest en er wordt nog een filmpje gemaakt bij De Pracht. Daarna besluit
de jury welke drie initiatieven de winnaars worden. De prijzen – een bronzen beeldje
gemaakt door Prinses Beatrix en een geldprijs van € 15.000 – worden in mei
uitgereikt door koningin Máxima op paleis Noordeinde.
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Vertegenwoordigers van de genomineerden, met uiterst links Hans van Baal (voor)
en Jan van Maasakkers (achter) van De Pracht.© Oranje Fonds – Bart Homburg.

Activiteiten
Carnaval voor jong en oud

Op zaterdag 6 februari vanaf 20.00 uur staat ‘Carnaval als vanouds’ op het
programma, bedoeld voor de ouderen (50+) in de wijk Ekenrooi. ‘Feesten & happen’
is het thema op zondag 7 februari van 15.00 tot 20.00 uur, met muziek van DJ Frank
en een springkussen. Voor de kinderen zijn voor 4 euro consumptiekaarten te koop
voor drinken en snoep. Ouders en grootouders kunnen tussen 17.00 en 19.00 uur
lekkere broodjes of een kop soep kopen. Op maandag 8 februari vindt de
Boerenbruiloft plaats van 10.30 tot 13.00 uur. De kindermiddag op dinsdag 9 februari
van 14.00 tot 17.00 uur vormt de afsluiting. Er is een DJ, vermaak voor de kinderen,
een springkussen en de consumptiekaarten zijn weer te koop. Meer informatie:
http://www.depracht.nl/activiteiten/carnaval-voor-jong-en-oud
Prachtdames in 2016
Elke derde donderdag van de maand vanaf 20.00 uur
is er een gezellige avond voor dames van alle
leeftijden. In februari en mei staat weer een pubquiz op
het programma. Voor maart is een workshop ‘creatief
met servetten’ gepland, voor april een high tea/wine en
voor juni een midzomerwandeling of jeu de boules
spelen. Meer informatie:
http://www.depracht.nl/activiteiten/activiteiten/prachtda
mes
En verder op de agenda
Ons Eetcafé
Rikken
Ruilbeurs
Repair Café Waalre
Juridisch Spreekuur
Inloop ’t Toverstokje
PrachtDag

dinsdag 23 februari 17.00 u
vrijdagen 12 en 26 februari vanaf 20.00 u
zondag 14 februari 10.00 tot 13.00 u
zaterdag 20 februari 9.00 tot 12.00 u
zaterdag 20 februari 10.00 tot 12.00 u
iedere woensdagochtend 9.30 tot 11.00 u, behalve in
schoolvakanties
iedere maandag en woensdag

Hobbytuiniers gezocht voor beleeftuin

De Pracht gaat het buitenterrein uitbreiden en een beleeftuin aanleggen. Deze komt
op een deel van het grasveld rondom De Pracht (zie foto), aan de kant van de
Frederik Hendrikstraat, en zal ongeveer 200 vierkante meter groot worden. Gasten
van PrachtDag, maar ook de buurt en de omliggende scholen kunnen gebruikmaken
van de tuin. De bedoeling is er onder meer ‘vergeten’ planten en kruiden te gaan
kweken. Een projectaanvraag inclusief financiële bijdrage bij de provincie NoordBrabant is inmiddels goedgekeurd. Ook zijn de afspraken met de gemeente over de
overdracht van de grond rond. Voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud
zoeken we creatieve en/of handige vrijwilligers, bijvoorbeeld hobbytuiniers, die het
leuk vinden om hiermee op korte termijn aan de slag te gaan. Geïnteresseerden
kunnen een mailtje sturen naar depracht@depracht.nl of bellen met (040) 221 74 00.

Prachtnieuws
Consumptieprijzen verhoogd
De prijzen van een deel van de consumpties bij De Pracht zijn per 1 januari 2016 met
5% verhoogd. Aanleiding hiervoor zijn de gestegen inkoopprijzen en de verdere
daling van de gemeentelijke bijdragen. Een uitzondering vormen koffie en thee, die in
prijs gelijk zijn gebleven.
Vrijwilliger gezocht voor bezorging programmafolder
Wie houdt van wandelen en heeft een paar uurtjes over tussen 11 en 22 juli? We
zoeken een bezorger van de programmafolder 2016/2017 voor ongeveer honderd
adressen in de wijk Ekenrooi. Reageren kan via e-mail depracht@depracht.nl of
telefonisch, (040) 221 74 00.
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Cursussen

Cursusnieuws
De komende weken beginnen diverse cursussen. Voor kinderen van 9 tot en met 13
jaar is er de cursus Vilt enzo (vanaf 19 februari) en voor kinderen uit de groepen 7 en
8 zijn er de cursussen TypeWorld (start 17 en 18 maart).
Volwassenen hebben de keus uit Vervolgcursus iPad (start 1 maart), Vervolgcursus
tablet (start 3 maart) en de Vierde viltworkshop over structuurvilten (11 maart). Al
volgeboekt is de cursus Reanimatie 2 (23 februari). De Vervolgcursus digitale
fotografie is wegens omstandigheden uitgesteld naar het najaar van 2016. Meer
informatie over alle cursussen: http://www.depracht.nl/overzicht-van-alle-cursussen.

