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Beste vrijwilligers, medewerkers, vrienden en alle andere betrokkenen bij
Gemeenschapscentrum De Pracht
Nog een paar weken en dan zit het seizoen 2016/2017 er weer op en kunnen we bijna
allemaal weer gaan genieten van onze welverdiende vakantie.
Ik zeg bijna allemaal, want een werkgroep is hard bezig om te werken aan een beperkte
zomeropenstelling tijdens de zomervakantie. Zij zullen ongetwijfeld op korte termijn hiermee
naar buiten komen. Het ziet er in ieder geval veelbelovend uit.
Het is overbodig te zeggen dat we een zeer enerverend seizoen achter de rug hebben, ik zal
niet weer alle hoogtepunten opnoemen want dat hebben we al herhaalde malen gedaan.
Inmiddels zijn zowel het financiële jaarverslag 2016 alsook het algemene Jaarverslag 2016
uitgegeven. We hebben een heel erg goed jaar gehad: De recensie van Eindhovens Dagblad
rept over: “De Pracht draait als een Tierelier” maar dat is wat overdreven. U kunt de
jaarverslagen zelf inzien op onze website www.depracht.nl
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het seizoen 2017/2018 in volle gang, met nieuwe
projecten,
Namens bestuur SDPE
Hans van Baal
Voorzitter

Interview met Hermien Weistra, de cursusdame van de Pracht
Zoals bij ingewijden wellicht bekend, vertrekt Hermien Weistra
volgend seizoen als voorzitter van de cursuscommissie. Ze zal
niet uit het zicht verdwijnen bij De Pracht, want ze blijft lid van
deze commissie. In een gesprek vertelt ze over de reden van
haar vertrek. Haar wensen en ambities sluiten niet meer goed
aan bij de taken die ook bij het besturen van een
gemeenschapshuis komen kijken, zoals het representeren van
de Pracht bij het gemeentelijk bestuur. Hoewel ze het
Algemeen Bestuur erg prijst voor hun kunde, toewijding en
enthousiasme, zet ze zich liever enkel in voor een mooi
cursusaanbod binnen haar commissie. In totaal is ze zes jaar
actief geweest bij de cursuscommissie. Nadat Trudy Dekker
haar functie als voorzitter opgaf nam Hermien dit stokje over. Als er een nieuw idee was op
cursusgebied, zorgde Hermien dat dit binnen de commissie verdeeld werd en ze zorgde dat
alle docenten en cursisten op de hoogte waren van het nieuwe aanbod. Verder vertelt ze dat
het ieder jaar weer afwachten is of er voldoende aanmeldingen voor alle cursussen zijn, want
het liefst zou ze ze allemaal laten doorgaan. Maar er zijn ook veel successen te benoemen,
zoals enthousiaste docenten die zich zelf aanmelden en ‘onderdak’ zoeken voor hun cursus.
Met bijvoorbeeld een mooie reek cursussen over de Italiaanse taal tot gevolg. Met veel
vertrouwen blikt Hermien vooruit. Volgens haar is haar opvolger Peter Leijten “iemand die
buiten de geijkte paden zoekt, en zo voor vernieuwing in het cursusaanbod zorgt”.

De Pracht wordt gesteund door het
Oranjefonds
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Wil Rutter, met pensioen als beheerder van De Pracht
“Fluitend naar het werk, soms wel drie keer op ’n dag”
Wil zegt het zelf: “ Ik heb lang gewerkt, 49 jaar. Begonnen op kantoor bij
Brabantia. Op de computerafdeling met zes ponskaartentypistes. Maar op een
gegeven moment heb je het dan wel gehad. Ik werd vrijwilliger bij het jeugdwerk
Ekenrooi en jeugdleider bij de soos op zaterdagavond. Ik reageerde op een
advertentie bij het Tivoli-gebouw (later Wiro) en begon daar als beheerder. Maar
het gebouw brandde af en na nog een korte poos bij de stichting stond ik op
straat. Al vlug vond ik weer werk bij het partycentrum in Dommelen. Hier werkte ik
vijf en een half jaar als part-time horecamedewerker. Uiteindelijk werd ik door
wijlen Piet Koevoets benaderd om hulp-beheerder te worden voor De Pracht. Hier
ben ik tenslotte gebleven en trad in 1998 officieel in dienst als beheerder van
stichting De Pracht.
In het begin was er veel minder te doen dan nu maar ik had het uitstekend naar
m’n zin. Het werk gaf me de kans om mezelf te vinden en te ontplooien. Ik zat
alleen op kantoor en alles gebeurde nog handmatig. De tijd van krantje lezen is
nu echt wel voorbij. Het is veel en veel drukker geworden. In een doorsneeweek
komen er gemiddeld zeker 1200 cursisten, bezoekers en vrijwilligers over de
vloer. Alles moet gepland worden, zalen, horeca en kantoor. Het is afwisselend
werk met een zekere mate van vrijheid. Vooral de speciale grotere activiteiten zijn leuk om te doen. Zoals voorheen
de Nacht van de Pracht bijvoorbeeld, de Sinterklaasactiviteiten met Aalst Vooruit, de Vogeltjes tentoonstellingen en
de Kindermiddagen met Carnaval. Activiteiten met veel drukte. Je gaat nadenken hoe pak ik dat aan. Maar
evengoed geniet ik van alle andere dingen, de soos, de bridge. Ik heb een fantastische tijd gehad bij De Pracht.
Gewerkt met liefde en plezier. Te voet naar het werk, fluitend, soms wel drie keer op ’n dag. Ik heb ook een zwak
voor Butterfly en ben altijd naar de uitvoeringen in de Schalm gaan kijken. Het scheelt natuurlijk dat m’n dochter
lesgeeft en danst bij de demo-groep, maar toch.
Met het bestuur en de vrijwilligers heb ik altijd fijn gewerkt, al zal er zeker wel eens iets geweest zijn. Met dank voor
deze prettige samenwerking. Bijzondere dank ook aan mijn collega’s Jos en Brigitte. Fijne mensen die je kunt
vertrouwen en die je niet wilt missen. Ik heb altijd gezegd straks kom ik niet meer maar dat is niet vol te houden.
Tuinieren is ook een hobby van me en ik ga voor De Pracht de tuin bijhouden. Op maandagen. Verder ga ik straks
nog twee halve dagen werken op het Joriscollege. Maar nu eerst het afscheid als beheerder van al die
prachtmensen en daarna een mooie vakantiereis samen met de vrouw. Heerlijk samen genieten. Even geen Pracht

Foto Pierre Rip

links Wil rechts Chris midden ?
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Dankwoord Wil
29 april was mijn afscheid van de Pracht.
Na bijna 19 jaar met veel plezier en veel energie werken in de Pracht als beheerder, komt er nu een tijd van “Niet
moeten” aan.
Ik denk met veel plezier terug aan een geweldige tijd in en bij de Pracht.
Ik wil dan ook eenieder met wie ik in die jaren heb samengewerkt heel hartelijk bedanken voor deze jaren. Alle
vrijwilligers , verenigingen en mijn collega’s personeel en besturen.
Het afscheid was overweldigend. Veel belangstelling, leuke woorden, leuke sketch en leuke aandenkens. IK heb
zeer leuke foto’s mogen ontvangen. Pierre, bedankt.
Ook namens Anja, Martijn en Angela heel hartelijk bedankt voor dit geweldig afscheid.
De Pracht blijft in mijn geheugen en een plaats houden in mijn hart.
Allemaal bedankt en tot ziens in de Pracht aan de andere kant van de bar.
Wil,
Oud beheerder de Pracht
Even voorstellen:
Chris van der Linden, beheerder van De Pracht, opvolger van Wil Rutter
Terwijl Wil zijn laatste dagen slijt als beheerder maakt Prachtnieuwtjes kennis met zijn opvolger Chris van der
Linden. Chris komt uit Valkenswaard en is daar geboren en getogen zoals hij zelf zegt. Niet getrouwd noch verloofd
en geen vriendin, dus klaar voor nieuwe uitdagingen zoals het beheer van De Pracht. “Ik heb er echt zin in”, zo
vertel Chris, die ervaring heeft opgedaan als verkoper, medewerker in een jongerencentrum en met een horecabaan
bij Landal GreenParks. Een perfecte match aldus de sollicitatiecommissie die beslist uit was op een zeer goede
kandidaat. Men wilde zeker niet de beste uit de slechtsten en stelt nu dus alle vertrouwen in de nieuwe man.
Aandachtspunten in het werk zijn met name jeugd- en jongeren en het terras en horecagebeuren.
Chris: “Ik heb nu nog geen kijk op verbeteringen, misschien is het ook goed zo maar ik ga in ieder geval mijn best
doen. Ik ben nu nog aan het meelopen en moet in korte tijd veel leren en me eigen maken. Zoals wie is wie en wat
ligt er allemaal aan afspraken en taken. Gelukkig zijn er veel mensen in De Pracht met veel kennis en informatie
waar ik steun van hoop te krijgen. Het voelt goed met veel uitdaging.”
Gevraagd naar zijn hobby’s : “Ik heb veel met muziek en ben ook twee jaar Salsaleraar geweest. Ik ben niet zo van
het sporten behalve dan de zogenaamde ‘luie’ sporten zoals poolen en darten. Ik houd ook van films en van wilde
natuur en dieren buiten Europa. Ik geniet van die documentaires en ga om de twee jaar op vakantie naar mijn
halfbroer in Zuid-Afrika. Maar nu eerst het werk, m’n nieuwe job. Straks alleen, voor het echte, samen met Jos,
waarmee ik vanaf 1 mei de ochtenden en de middagen deel voor 36 uur per week.
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Nieuwe vrijwilligers
Ton Gordijn:
Eugene Burgman:
Lidi van Heijst:
Patrick Delisse:
Jacques van der:
Linden
Wilma Stofmeel:

Activiteitencommissie / Repair Café Waalre
Commissie Zorg en Welzijn / PrachtDag
Commissie beheer & exploitatie / Interieurverzorgster
Commissie beheer & exploitatie / Klusjesman
Bestuur / Boekhouder
Commissie beheer & exploitatie / Gastvrouw

Informatieavond voor vrijwilligers en gebruikers van De Pracht
Woensdagavond 10 mei. Belangstellenden en het bestuur zijn verzameld in De Pracht voor de jaarlijkse
informatieavond voor vrijwilligers en gebruikers van De Pracht. Een avond waarop het bestuur terugziet op het
afgelopen werkjaar en vooruitblikt naar de toekomst, zo opent de inleiding van Bé Noordman, het bestuurslid en
voorzitter van de Commissie Communicatie en Marketing., die vervolgens het woord geeft aan voorzitter Hans van
Baal.
Hans memoreert nog eens kort aan de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen seizoen: Het eervol winnen
van een Appeltje van Oranje met daaraan gekoppeld de geweldige bedankavond voor alle vrijwilligers. De
uitnodiging aan en het verwarmende werkbezoek van koningin Maxima aan De Pracht. De zeer geslaagde
halloween tocht van De Pracht met meer dan 1100 deelnemers; Ekenrooi op zijn best. En een mooie Open dag met
een vertegenwoordiging van alles wat De Pracht te bieden heeft.
Hierna geeft de voorzitter het woord aan de bijzondere gasten van vanavond. Pieter Donkers en Rosalie de Bont
van Burgerschuldhulp Waalre. Rosalie is ook actief voor De Pracht maar velen zullen haar niet kennen. Zij werkt
namelijk voor De pracht als vertrouwenspersoon en geeft zelf al aan dat zij het hiermee gelukkig niet druk heeft.
Pieter en Rosalie houden een warm pleidooi voor het initiatief Burgerschuldhulp dat probeert mensen met
problematische schulden te helpen hun leven financieel op orde te krijgen. Het project werkt samen met
vrijwilligers van Humanitas en het Maatschappelijk werk en zij proberen een zo groot mogelijk netwerk op te
bouwen teneinde zicht te krijgen op mensen met schulden en hen vervolgens te bewegen hulp te zoeken voor het
te laat is. Met als motto: hulp vragen is moeilijk, maar doe het toch! ( www. burgerschuldhulp.nl)
Vervolgens samenvattend aandacht voor wijzigingen in bestuur en medewerkers.
Inleider van vanavond Bé Noordman is de opvolger van Ineke Hogendijk als voorzitter van de Commissie
Communicatie en bestuurslid. De commissie ondergaat een wijziging en heet in het vervolg Commissie
Communicatie en Marketing.
Er is nog steeds een vacature voor penningmeester en Jan van Maasakker is dan ook reeds voor het derde
achtereenvolgend jaar herbenoemd in die functie. Overigens met veel lof en dank voor zijn uitstekend werk in deze
zware taak.
Hermien Weistra wordt als commissievoorzitter opgevolgd door Peter Leyten maar blijft wel lid van de
cursuscommissie.
Voor Frank Schoenmakers wordt ook al langer een opvolger gezocht maar is voorlopig nog steeds voorzitter ad
interim voor de Activiteitencommissie.
Bij de medewerkers hebben we per 1 mei afscheid genomen van beheerder Wil Rutter die opgevolgd wordt door
Chris van der Linden uit Valkenswaard. Chris stelt zich zelf kort voor.
Op de administratie nog steeds de ervaren en enthousiaste Brigitte met als stagiair Fabienne. Dit vanwege De
Pracht als erkend Leer-werk bedrijf.
Trots zijn we natuurlijk allemaal op de om en nabij 180 vrijwilligers die te samen het menselijk kapitaal vormen
van de organisatie. Onmisbaar en niet weg te denken in het gemeenschapscentrum van de toekomst. Belangrijk
uitgangspunt in deze is ‘het iets doen dat bij je past’. De Pracht heeft plaats voor vele talenten en taken, met eigen
verantwoordelijkheid, werkend in teamverband aan een zinvolle bijdrage door en voor mensen.
Bezoek onze website www.depracht.nl
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Financieel boekte De Pracht een mooi resultaat in 2016. Na de dip in 2014 en de lichte groei in 2015 was er in
2016 een flinke groei, dit in overeenstemming en als resultaat van het omdenken, de ingezette bezuinigingen,
maar ook het nieuwe elan van de ingeslagen weg gericht op de toekomst.
Korte stand van zaken / ontwikkelingen vanuit de commissies:
Commissie Zorg en Welzijn (toelichting Loes Kort)
Is partner gemeente ; veel aandacht voor netwerken en samenwerken, o.a. met:
Lotgenoten mantelzorgers, samenwerking met Brede School en startvraag van GGZE voor inloopgroep bij De
Pracht
Dagtocht naar zee voor kwetsbare ouderen (in sept.)
Beheer en exploitatie (toelichting door Piet Verhoeven met video)
Veel werk verzet met terras, beleeftuin, invalide parkeerplaats, buitendeuren, zalenplanner, nieuwe tv,
fietsenstalling, ledverlichting.
Toekomst: terraspromotie, uitbreiding horeca, meer inspraak/inbreng gastvrouwen/-heren en opknappen
bovenzalen.
Commissie cursussen (toelichting Hermien Weistra)
Steeds opnieuw veranderingen in het cursuspakket na verloop van tijd. Geweest is digitale fotografie,
computercursussen en typen voor kinderen.
Nieuwe succesvolle cursussen / lezingen: Kunst en musea, Vierluik Oost-West
Nieuwe programmafolder verschijnt eind juni /begin juli.
In eerste ontwikkeling is contact met jeugd en jongerenwerk en statushouders.
Communicatie en Marketing (toelichting Bé Noordman)
Aandacht voor bestaande activiteiten blijft maar zoekt naar aansluiting van jeugd en jongvolwassenen bij De
Pracht. Kijken naar wensen en vragen doelgroep en dan activiteiten opzetten en “vermarkten”.
Commissie Activiteiten
Jaarlijks terugkerende en incidentele activiteiten
De nieuwe activiteit dj bereikte niet de beoogde maar jongere doelgroep
Ontwikkelingen: gaan nieuw gesprek aan met jeugd en jongerenwerk Lumensgroep. Insteek: nieuwe activiteiten
voor jeugd betekent niet alleen voor probleemjeugd.
Voornoemde zaken worden meegewogen en geëvalueerd met het oude vierjarenplan en vormen
tesamen de input voor het nieuwe vierjarenplan 2019-2022.

Ontwikkelingen kort samengevat:
- Speerpunt jeugd en jongeren
- Samenwerken en netwerken
- Uitbreiding horeca
- Uitbreiding zorg en welzijn
- Updaten organisatiecultuur i.v.m. groei en ontwikkelingen
Bij de toelichtingen zijn vragen gesteld en per direct beantwoord. Geen verdere vragen zijnde sluit de
voorzitter de bijeenkomst, bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en nodigt voor een drankje na
deze lange bijeenkomst zonder pauze.
Op weg naar het gemeenschapscentrum van de toekomst
Cor van Mosseveld
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‘Dames met ballen’

“Voorlangs of achterlangs?” De biljarttermen vliegen over het
groene laken. Prachtnieuwtjes is op bezoek bij een groepje
biljartende dames in De Pracht. Henriëtte, Yvonne, Ank en Henny
maken zich op voor een avondje serieus vertier met het betere
mannenwerk. “Nou ja, vertier is een groot woord want het is best
moeilijk om de grondbeginselen onder de knie te krijgen”, aldus
Henriëtte die al zo’n tien jaar mee-biljart met de mannen van de
Soos 50+. Eerst maar even koffie, met een lekkere bonbon want
Ank is jarig vandaag.
Henny: “Het is eigenlijk begonnen met een avond Prachtdames.
Biljarten stond op het wensenlijstje van activiteiten. Dit idee werd
opgepikt en men organiseerde een biljartclinic onder deskundige
leiding. Een achttal dames nam deel aan deze kennismakingsles en Trudy Dekker besloot een vervolgcursus te
organiseren. Zij vroeg Bert Klijs, die met zijn jarenlange ervaring best bereid was de dames te begeleiden op dit door
vrouwen nog weinig betreden pad. “Ik wilde wel eens zien wat mijn man er leuk aan vind”, zo verklaart Yvonne haar
belangstelling en deelname. Ze vindt het wel leuk maar heeft het al zo druk. “Ik heb veel te veel activiteiten, een
vaste avond biljarten zal moeilijk worden.”
Terwijl de vrouwen de beste keu uitzoeken en driftig aan het krijten slaan blijft Bert de rust zelve en legt uit wat hij
gaat doen. “Ik leer ze en aantal hoofdstoten, dat wil zeggen een aantal posities vaak min of meer voorkomend in het
spel. Aan welke kant moet je stoten, waar moet je de bal raken en met welk effect. Voor de rest is het goed leren
kijken en vaak doen.” De vrouwen juichen als het goed gaat en zo niet er is altijd een tweede en derde kans. Het
geeft ze een gevoel van trots als ze scoren en nemen dankbaar de complimenten van het publiek in ontvangst. Als
er dames spelen komen er altijd wel mensen kijken. Het blijft een beetje bijzonder. Waarschijnlijk omdat het van
oudsher een cafésport is. Maar inmiddels kan men op allerlei plaatsen spelen, in zaal of clubhuis. Bert legt de
posities op het laken en geeft kalm zijn aanwijzingen hoe te scoren. “Ik vind het zo leuk als de ballen zo mooi
ketsen”, zegt Henny, “een machtig mooi geluid, daar geniet ik van.”
Er blijkt al belangstelling te zijn voor een volgende cursus. Een mooie uitbreiding voor het clubje ‘Dames met…z’n
allen’
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Uittreksel Jaarverslag
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Verjaardagen
Wil Rutter
Gijsbert van der Aalst
Helma Gunneman
Jo van Heugten
Marianne van Loon
Debby Landzaat
Annemarie van Berkel
Ingrid de Kievit
Jaap Heijligers
Bé Noordman
Marianne van Oosterom
Monique Meuleman
Marcel de Pon
Lia Verberne
Frank Mollen
Betsy Berkers
Jos Slaats
Lidi van Heijst
Angela Rutter
Trudy van Spanje
Gerard Spaans
Simon Heijmans

02-08
03-08
07-08
11-08
12-08
12-08
18-08
18-08
20-08
20-08
24-08
25-08
26-08
28-08
28-08
29-08
30-08
31-08
03-09
08-09
10-09
13-09

Ria Berkers
Rein Rumphorst
José Straates
Anja Rutter
Ria Thijssen
Femke de Bot
Irene Vos
Mariothé Linnartz
Lidy Burgman
Rianne Douw
Jos Verhagen
Lieneke Gunneman
Kim Naus
Frank Dols
Toon Mesman
Lies Koolen
Jan van Maasakkers
Noortje van Barschot
Jo van Vroonhoven
Maria van de Wouw
Geert Heesters 28-10

14-09
17-09
18-09
20-09
26-09
27-09
29-09
04-10
09-10
10-10
10-10
11-10
12-10
24-10
25-10
25-10
26-10
26-10
27-10
28-10

Namens De Pracht feliciteren wij alle
jarigen deze maanden met hun verjaardag.
Proost!

Bezoek onze website www.depracht.nl

Nieuwe kopij voor 1 oktober

