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Prachtnieuwtjes
Een uitgave van én voor
de medewerkers en de
vrijwilligers van
De Pracht. Het blad
verschijnt vier keer per
seizoen.
Onze huurders en
relaties ontvangen dit
bulletin ook.

Van de Redactie
In het vorige nummer hebben wij u geïnformeerd over de resultaten van de enquête over
Prachtflits en Prachtnieuwtjes. Binnenkort zult u ook kunnen zien wat we er mee gedaan
hebben. Er zal meer verschil komen tussen de Flits en de Prachtnieuwtjes. De Prachtflits
zal kort nieuws blijven brengen en de Prachtnieuwtjes zal, vaak wat langere, stukken
bevatte, waarbij het bestuur u op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen en er
aandacht geschonken wordt aan vrijwilligers en activiteiten in en rondom De Pracht.
Rondom De Pracht betekent ook dat we ook aandacht gaan schenken aan relevante
zaken binnen Aalst. Prachtnieuwtjes zal ook een andere naam krijgen (graag ideeën). De
Prachtflits zal in de toekomst niet meer als bijlage bij de mail verschijnen, maar
rechtstreeks in de mail komen en nauw verbonden zijn met de website. Dit alles zal niet
van vandaag op morgen gerealiseerd zijn, maar u kunt dit binnen niet al te lange tijd
verwachten.

Beste mensen,

Het zal u niet zijn ontgaan dat De Pracht één van de elf genomineerden is voor de
Appeltjes van Oranje. Dit is een jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds voor succesvolle
sociale initiatieven die groepen mensen samen brengen. Dit jaar draait de zoektocht om
gemeenschappelijke voorzieningen die worden beheerd en gerund door vrijwilligers. De
jury kiest drie winnaars, die ieder een geldbedrag van € 15.000 krijgen en een bronzen
Appeltje van Oranje, gemaakt door prinses Beatrix. De prijsuitreiking is op 26 mei door
koningin Máxima in paleis Noordeinde in Den Haag.
Inmiddels hebben we de nodige activiteiten achter de rug, die mede dankzij de inzet,
bijdragen en uitstraling van de vrijwilligers en de bezoekers van De Pracht en wethouder
Hanneke Balk succesvol zijn verlopen. Voor, door en van De Pracht. Hiervoor willen we
iedereen heel hartelijk bedanken!!! Het wachten is nu op het eindoordeel van de jury.
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Appeltjes van Oranje
Voor geïnteresseerden volgt hier een uitgebreide terugblik
Eerste selectie en stemweek
In het najaar van 2015 hebben we ons aangemeld als
kandidaat voor deze actie. Uit de circa 600
aanmeldingen uit Nederland en de overzeese
gebiedsdelen zijn veertig initiatieven geselecteerd,
waaronder De Pracht. Van 7 tot en met 13 december
was er een stemweek waarin het publiek zijn stem kon
uitbrengen op één van de geselecteerden. De Pracht
pakte de publiciteit groots aan: een ‘oranje’ stemhokje in
De Pracht, posters en flyers in het dorp, berichten in de
eigen media en op Facebook, berichten in de pers en
interviews op de lokale radiozender RTV Horizon. Het
was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich
betrokken voelen bij De Pracht. Velen schakelden
vrienden, collega’s, familie en buren in om op De Pracht
te stemmen. Wethouder Hanneke Balk gaf alle
ambtenaren, burgemeester en wethouders en
gemeenteraadsleden van Waalre stemadvies. En niet
zonder succes: De Pracht vergaarde van de tien
geselecteerde initiatieven in de regio Zuid (provincies
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) de meeste
publieksstemmen en landelijk waren we zelfs nummer 2.
Het mogelijke begin van een PRACHTig feest, want met
de publieksstemmen waren punten te verdienen die
zouden meetellen in de jurering voor de
genomineerden.

Daarna volgde een landelijke selectiedag op 15 januari
in Utrecht. Bestuursleden Hans van Baal en Jan van
Maasakkers moesten in een vijf (!) minuten durende
presentatie het initiatief De Pracht uiteen zetten aan het
Oranje Fonds en de andere geselecteerde
gemeenschapscentra. Natuurlijk hebben we veel tijd en
moeite genomen om een klinkende presentatie neer te
zetten, met als titel ‘De Pracht: Het
gemeenschapscentrum van de toekomst’. Samen met
het filmpje ‘De passie van De Pracht’ hebben we onder
meer laten zien dat onze vrijwilligers onze kracht en
trots zijn. Ook voor deze presentatie kregen we punten.
Het dak ging er af toen wij hoorden dat De Pracht tot de
elf genomineerden behoort. Alle genomineerden kregen
alvast een cheque van € 2.500,-. Velen in Waalre
feliciteerden ons en vroegen hoe het nu verder ging;
fantastisch hoe iedereen weer meeleefde!
Bezoek en filmopnamen
Inmiddels heeft een jurylid van het Oranje Fonds De
Pracht bezocht en met diverse betrokkenen gesproken.
Doel van het bezoek was om vast te stellen of datgene
wat wij in januari met veel verve presenteerden, ook de
werkelijkheid was. Ook nu was er weer een heel
positieve flow in De Pracht waaraan de aanwezigen een
fantastische bijdrage hebben geleverd. Zelfs wethouder
Hanneke Balk was gekomen om te vertellen hoe zij de
samenwerking tussen de gemeente Waalre en De
Pracht ziet en wat onze kracht is. Hanneke had tien
minuten in haar overvolle agenda vrijgemaakt, maar
bleef een dik uur!
En toen volgde de kers op de taart. Een filmploeg kwam
opnamen maken in De Pracht op woensdagmorgen 17
februari. Dank aan de ouders en kinderen van
Inloopochtend ’t Toverstokje, de dames van de breiclub
voor het breien van meters sjaal, de biljarters voor het
blijven biljarten met kramp in de vingers, de dames en
heren van PrachtDag die toevallig gymles kregen van
Sylvie en de dames van Crea Kids. Maar ook veel dank
aan Brigitte, de beheerders, gastheer Mart,
interieurverzorgster Connie, klusjesman Toon - die wel
vier keer een koelkast moest in- en uitbouwen - en (oud)bestuursleden voor de barbezetting. Iedereen straalde
een enorme passie en positiviteit uit en wat was het
gezellig!
De jury van het Oranje Fonds besluit op basis van alle
bezoekrapportages en films wie de drie winnaars
worden van de Appeltjes van Oranje. Wij bij De Pracht
vinden het feest nu al geslaagd en we gaan ervanuit dat
we één van de hoofdprijzen hebben verdiend. Als we
winnen, gaan we dit zeker met jullie allen feestelijk
vieren!
Namens het bestuur van De Pracht,
Hans van Baal en Ineke Hogendijk

Bezoek onze website www.depracht.nl
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Ria Thijssen, prachtvrijwilliger

Nieuwe vrijwilligers
Commissie Zorg en Welzijn
Elly van Ast / PrachtDag
Hennie de Bie / PrachtDag
Ans Meijvis / Toverstokje
Helmi van Stratum / Toverstokje
Angela van de Ven / Toverstokje
Georgia Tsatsou / Toverstokje
Renata Bonsel / Toverstokje
Activiteitencommissie
Willem Bastiaans / Technika10
Veronica Maas / Commissielid
Bestuur
Bé Noordman / aspirant penningmeester

Ria Thijssen, met recht een echte prachtvrijwilliger. Al
wil Ria dat zo zelf niet genoemd hebben. Voor haar is
het allemaal heel gewoon. Het vrijwilligerswerk doe je
nooit voor niks. Je doet het voor een ander èn voor
jezelf. Ria beleeft er in ieder geval veel vreugde aan en
ze werkt met plezier. De redactie van Prachtnieuwtjes
had een leuk gesprekje met haar.
Ria is een echte Aalstenaar, dochter van een
aannemer en twaalfde uit een rij van dertien. “In mijn
beroepsleven werkte ik bij confectiebedrijf Schellekens,
bij van Barschot drogisterij en bij een slager in
Valkenswaard. Nu werk ik al weer ruim 26 jaar als
vrijwilliger bij De Pracht. Hiervoor ben ik afgelopen
november bij het vrijwilligersfeest in de bloemetjes
gezet. Een dankbaar moment en ik spreek dan ook
met lof over de voorzitter en alle andere mensen die
zich inzetten voor het activiteitencentrum.”
En activiteiten zijn er genoeg, Ria heeft aan vele
daarvan deelgenomen. Zoals de Sinterklaasacties, het
herfstkamp, Paaseieren zoeken, de Open dag , de
zeskamp, enz. Ria wordt dan ook graag gevraagd
waar dat nodig is. Zelden doet men een vergeefs
beroep op haar. “Maar nu doe ik het wel wat rustiger
aan en wil graag bij mijn geliefde knutselclub, de Creakids, blijven. Het is heel vertrouwd met een hecht
team, fijne leiding en leuke kinderen waar ik echt van
kan genieten.
Het is fijn om met jonge kinderen te werken. Zo vond ik
het herfstkamp voor de jongeren in de leeftijd van 6 –
12 jaar geweldig. Ik zat in de keukenstaf en als je dan
van de kinderen hoort dat ze zo lekker gegeten
hebben. Het ontroert je. Ook nu nog als ik ze zie
vertrekken naar hun kamplocatie.”
Ria wenst De Pracht nog een lang bestaan met een
geweldige bezetting zoals nu. Het is alleen jammer dat
er nog te weinig jonge vrijwilligers zijn. We hebben ze
hard nodig.

Bezoek onze website www.depracht.nl

In memoriam Elly Bouw

Op woensdag 20 januari werden we opgeschrikt door
het vreselijke bericht dat Elly Bouw een dag eerder
was overleden op 54-jarige leeftijd. De zondag ervoor
had ze een heel ernstig hartritmestoornis gehad, met
als gevolg een hartstilstand. Ze werd gereanimeerd en
daarna opgenomen in het ziekenhuis. Elly was bijna
drie jaar vrijwilliger bij De Pracht. In de
Activiteitencommissie was ze, samen met onder
andere haar partner Noortje van Barschot, met name
de mede-organisator van creatieve workshops. Later,
in de Communicatiecommissie, hield ze zich bezig met
het opstarten en het bijhouden van het
Facebookaccount van De Pracht. We herinneren ons
Elly als een creatieve en enthousiaste Prachtvrijwilliger
en wensen Noortje veel sterkte met dit verlies en
succes met het voortzetten van Zorgatelier AutiSynergie en Atelier B&B.
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Een ‘beleeftuin’ bij De Pracht
Een tuin, iets om lief te hebben, een gekoesterde droom, of de last van het verplicht rondje onderhoud, het gevecht
tegen overwoekerend onkruid en verval. Hoe dan ook, er is altijd iets te doen in een tuin. Elk seizoen kent zijn
beleefmomenten. De redactie van Prachnieuwtjes is in gesprek met Loes Kort, een van de mede-vormgevers van de
‘beleeftuin’ van De Pracht. Een nieuwe activiteit die hard op weg is om gerealiseerd te worden.

“Natuurlijk is het een modewoord ‘beleeftuin’ “, zegt Loes. “Toch gaat het ook om beleven. Denk maar aan het
project dagopvang. De deelnemers van deze opvang zijn graag buiten. Willen een stukje lopen. Genieten van de
opbloeiende natuur die rust schenkt. Genieten van de bloemen, planten en struiken. Zien, voelen en ruiken,
beleefmomenten.”
De beleeftuin wordt onderdeel van het al langer in de planning zijnde buitenterrein van de Pracht. Niet groot, maar
wezenlijk onderdeel van het activiteiten- en ontmoetingscentrum. Ook voor de uitstraling en sfeer van het centrum.
“Na de opknapbeurt van de jeu de boules-baan zijn we aan de slag gegaan met de verdere invulling buiten. We
hebben er een stukje van het openbaar groen bijgekregen van de gemeente en er is subsidie verkregen bij de
provincie en het Pastoor van der Heijdenfonds. Hiermee kan het begin gemaakt worden.”
De tuin vormt de verbinding tussen het ‘terras’ en de boules-baan. Er komen houten bakken op hoogte voor
bloemen en kruiden, bereikbaar voor de rollator. Verder planten en struiken en zelfs een paar fruitboompjes. Er
wordt nog gezocht naar een hovenier of deskundige voor het tuin en plantontwerp. Belangrijk bij dit alles is de rol
van vrijwilligers. Niet alleen voor het maken van de inrichting, maar vooral ook voor de dagelijkse gang van zaken.
Een hecht team dat verantwoordelijkheid gaat dragen voor het bijhouden en verzorgen van het nieuwe buitenterrein.
“Mensen die graag buiten zijn, en het leuk vinden om samen met een klein team te ‘staan’ voor een bloeiende en
groeiende activiteit, zijn meer dan welkom”, aldus Loes. “En het is leuk om zoiets vanaf het begin op te bouwen.”
Want er moet natuurlijk nog van alles gebeuren. Denk alleen al aan de materialen, de gereedschappen en de opslag
hiervoor. En dat alles met beperkte middelen.
Er loopt nog een aanvraag bij het Oranjefonds voor het plan B met betrekking tot het buitenterrein. De realisatie en
invulling van een ‘echt’ terras als ontmoetingsruimte buiten. Want De Pracht inclusief het beleven buiten is open
voor iedereen. Volwassenen en kinderen, cursisten en bezoekers, wijkbewoners en gasten van verre. Allemaal
prachtmensen toch!
Cvm
Financiële resultaten 2015
Het afgelopen jaar werd voor Stichting De Pracht Ekenrooi gekenmerkt door de succesvolle afsluiting van de pilot
van PrachtDag en het vervolg met twee PrachtDagen (de bestaande op woensdag en een nieuwe op maandag).
Enkele activiteiten hadden minder deelnemers, onder meer Dansgroep Butterfly, Ranja en Cola disco’s (sinds
september 2015 gestopt), Herfstkamp en Rikken. Het aantal deelnemers nam juist toe bij de Halloweentocht,
Rommelmarkten, Biljarten, Prachtdames en de 50+ Soos. Voor wat betreft het verhuren van zalen liep het aantal
kinderfeestjes wat terug, maar daar stonden onder meer het organiseren van reünies en het doorgaan van de
jaarlijkse Vogeltentoonstelling tegenover.
Ondanks de subsidieverlagingen is De Pracht in staat gebleken om meer activiteiten te ontwikkelen en aan te
trekken, waardoor de omzet ten opzichte van de begroting met 3,4% steeg. Deze omzetstijging is in 2015
gerealiseerd met gelijkblijvende uitgaven ten opzichte van de begroting en daardoor is het begrote verlies
weggewerkt. Uiteindelijk is het jaar 2015 afgesloten met een klein positief resultaat van € 401,- oftewel 0,2% van de
totale omzet van € 252.237,-.
Jan van Maasakkers, penningmeester SDPE
Bezoek onze website www.depracht.nl
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De VrijePrachtSchilders

Loop je door de verschillende ruimten van De
Pracht dan kom je vaak hun werk tegen. De
creatieve uitingen op doek of paneel van de
VrijePrachtSchilders. Een leuke en gezellige
groep. Mensen die wekelijks in de weer zijn met
verf, terpentijn, water, olie krijt, penseel en
kwast. Zelfs een haardroger ontbreekt niet. Tijd
voor een kennismaking met deze
kunstliefhebbers.
De redactie neemt de draad op met
contactpersoon Cor Vaes en op locatie zijn we
al gauw in gesprek met Ko Kivits, die samen
met Nelly Hoens de clubactiviteiten in goede
banen leidt. Ko: “Wel jammer dat nu net
vandaag twee van de oudste leden er door
omstandigheden niet zijn. Zij zijn medeoprichters en kunnen dus veel vertellen over de
schildersgroep. Een groep die is opgericht in
1992 en dus volgend jaar 25 jaar bestaat. Een
jubileum dat we gaan vieren met in ieder geval
een jubileumtentoonstelling in De Pracht.
Wederom zoals ook eerder al met een bijzonder
thema en met allemaal nieuw werk. Sommige
leden zijn zich al danig aan het voorbereiden.”
“Momenteel zijn we met 14 leden en we kunnen
nu best een paar nieuwe leden gebruiken,”
aldus Ko. “Maar we zijn kieskeurig,” voegt hij
er meteen aan toe. In de veronderstelling dat
Ko vast en zeker bedoelt het niveau van
creatieve kwaliteit, blijkt het toch anders te
liggen. “De mensen moeten passen in de sfeer
van de groep”, aldus de coördinator. “We zijn
een heel gezellige en ontspannende groep, heel
fijn om zo te werken.

Wij helpen elkaar. In de groep zijn mensen die geschoold zijn en
deze goed opgeleide leden kunnen de anderen, zoals
beginners, weer helpen.” Er wordt gewerkt in allerlei stijlen en
met verschillende materialen, zoals met aquarel, bisteren, krijt,
olieverf, acryl en met bijzondere technieken, zoals het
materieschilderen

In de ontmoetingsruimte hangen nu een aantal werken van twee
leden. “Het vrolijkt het gebouw wat op,” aldus Ko, die het niet
kan laten te wijzen op de appetijtelijke dames boven de
biljarttafel. “Dat vinden ze leuk.” Dit is een wisselexpositie tot
aan de zomervakantie. Hierna komen er nog twee kleine
presentaties van steeds een twee- of drietal leden. Er wordt ook
wel buiten de deur geëxposeerd zowel door de hele club als
door individuele leden. Ko: “Gelukkig kunnen we in De Pracht
blijven. We maakten ons er echt zorgen om. We zijn erg
tevreden met de mooie lichte ruimte, en hebben veel plezier met
beheerders Wil en Jos en natuurlijk gastvrouw Nelly. Goed
verzorgd, gezellige mensen, fijn schilderen en daarna nog een
lekker glaasje wijn of een mooie trappist. Geweldig toch!”
cvm

Verslag Prachtdamesavond met imagoconsultant
Op 21 januari was imagoconsultant Marieta Boekenstein
te gast bij de Prachtdames
De opkomst was groot, 32 dames. Zoals we gewend
zijn, hadden we iemand uitgenodigd die een inleidend
praatje zou houden. Bij ons onderzoek bleek dat veel
dames Marieta Boekenstein van MB Styling uit Waalre
noemden om iets te weten te komen over kleurgebruik
van kleding en make-up.
Marieta legde ons uit dat er verschillende huidtypen
bestaan die ieder een ander kleurschema behoeven.
Daar liet zij ook voorbeelden van zien. Door goed
onderzoek kan er een kleurenwaaier ontstaan die
precies bij jou past.
Ook leerde ze ons een paar leuke trucjes, bijvoorbeeld
hoe we een grote sjaal in mooie punten kunnen laten
vallen en hoe we precies onze ideale halslijn kunnen
berekenen. Al met al zeer leerzaam en smakelijk
gebracht.
Het duurde langer dan gepland, omdat er ook veel
vragen werden gesteld. Maar dat vond niemand erg!

Prachtdames: iedere derde donderdag van de maand
vanaf 20.00 uur een gezellige avond voor vrouwen van
alle leeftijden.
Meer informatie:
http://depracht.nl/activiteiten/activiteiten/prachtdames.
Trudy Dekker

‘
Bezoek onze website www.depracht.nl

Nieuwe kopij voor 1 juni

