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Een voorwoord van de voorzitter
Beste medewerkers, vrijwilligers, vrienden en alle betrokkenen bij
gemeenschapscentrum De Pracht
Nou vooruit dan, nog één keer blikken we terug op de zeer speciale gebeurtenissen in De
Pracht in 2016. We kunnen er
geen genoeg van krijgen.
Natuurlijk waren de uitreiking
van Appeltje van Oranje in paleis
Noordeinde door de koninklijke
familie en het bijzonder mooie
werkbezoek van HKH Máxima
aan onze De Pracht onbetwiste
hoogtepunten in de lange
geschiedenis van de Pracht
(sinds 1981). Van zowel de
uitreiking van Appeltje van
Oranje en de bedankborrel de
volgende dag, alsook bezoek
van Koningin Máxima hebben
Pierre Rip en ondergetekende prachtige fotoboeken samengesteld. Deze boeken liggen ter
inzage in De Pracht (achter de bar). Indien je belangstelling hebt, kun je deze onder
bepaalde voorwaarden van copyright ook bestellen. Je kunt dit doen bij Brigitte
depracht@depracht.nl .
Inmiddels heeft onze penningmeester het financieel jaarverslag 2016 af en is deze
goedgekeurd door de kascontrole commissie. We sluiten 2016 af met een licht positief
resultaat !!!!. Dank hiervoor aan u allen.
In december hebben drie vrijwilligers: Ankie Buma ,
Silvy Groeneveld en Rob Kerkenaar, de Vrijwilligers
penning van de gemeente Waalre mogen ontvangen
zoals u kon lezen in de Prachtflits van januari. Helaas
waren bij dat artikel geen foto’s geplaatst . Die willen we
u niet onthouden vandaar dat we deze verderop wel
plaatsen in deze Prachtnieuwtjes. De foto’s zijn
gemaakt door onze hoffotograaf Pierre Rip.
Inmiddels zijn we alweer gestart met 2017. Voor dit jaar
hebben we jeugd en jongeren tot speerpunt voor het
beleid 2017 van De Pracht benoemd. We geven extra
aandacht en ondersteuning aan de bestaande
activiteiten, maar ook nieuwe activiteiten zullen worden
opgestart al dan niet in samenwerking met andere
instanties. De bedoeling is dat deze zoveel mogelijk
door en voor de jongeren worden georganiseerd.
Ook zal 2017 in het teken staan van het afscheid van
onze beheerder Wil Rutter, die op 2 mei met pensioen
gaat. Over hoe en wat er rond zijn afscheid wordt
georganiseerd, zult u uiteraard in de nabije toekomst worden geïnformeerd. Wij zijn inmiddels
gestart met de sollicitatie procedure voor een nieuwe beheerder als vervanger voor Wil.
Daarnaast bestaat Stichting De Pracht Ekenrooi (SDPE) in mei 2017 alweer 25 jaar en
uiteraard zullen we ook daar bij stilstaan. SDPE is een samenvoeging van Stichting
Wijkgebouw De Pracht en Stichting Jeugdbelangen Ekenrooi . De nieuwe stichting SDPE is
op 13 mei 1992 bij notariële acte opgericht. Het Activiteiten en Ontmoetingscentrum De
Pracht daarentegen is in 1981 gebouwd.
Wij, het bestuur van De Pracht, hebben er erg veel zin in om van 2017 wederom een
Prachtjaar te maken en wij zijn ervan overtuigd dat ons enthousiasme naar jullie allen
overslaat.
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Voor alle jeugd: ontdek wat je leuk vindt!
Ben je digitale spelletjes of lezen snel beu en wil je graag met je handen aan de
slag? Of het nu te maken heeft met techniek, met knutselen of met het bouwen
van vliegtuigen of drones, er zijn tal van activiteiten bij De Pracht die dit bieden.
Bij deze activiteiten is nog plek voor nieuwe leden of vrijwilligers! Dus kom in
actie en word lid van een gezellige club, waar kinderen en jongeren tussen 4 en
18 jaar terecht kunnen.
Tijdens de Creakids middagen
wordt iedere woensdag tussen
14.00 en 15.30 gewerkt aan de
mooiste knutselwerken. Niet
alleen is zelf iets maken heel erg stoer, het is ook nog is super leuk om
lekker bezig te zijn. Kosten zijn 2,50 euro per keer, een strippenkaart is
ook een mooie optie.
Voor de techneuten is er de Elektroclub, waar met Lego en gave
elektronica wordt gewerkt. We doen proefjes, programmeren robots en
gaan aan de slag met een soldeerbout. De Elektroclub is zowel voor
jongens als meiden en kost 62,50 euro per jaar.
Op donderdagavond is de modelbouwclub te vinden in De Pracht,
voor jongeren vanaf 12 jaar. Vanaf september tot en met april wordt er
gebouwd aan een eigen radiografisch bestuurbare modelvliegtuig. Daarna gaan we in het buitengebied vliegen. De
droom om te vliegen wordt werkelijkheid!
Nog niet genoeg uitgedaagd? Kom dan bij Technika 10, een
technische club voor jongens en meiden van de basisschool
groep 6, 7 of 8. Met elke week verschillende materialen worden
de gekste creaties gemaakt. Metaal, hout of kunststof: alles komt
voorbij. Technika 10 is op maandagavond van 18.45 tot 20.15,
een seizoen heeft 20 lessen in totaal.
Een laatste jeugdactiviteit is dansgroep Butterfly. Bedoeld voor
iedereen die graag wekelijks een les wil komen volgen, waarin
de basistechnieken worden aangeleerd en veel plezier wordt
gemaakt met de eigen groep. Ieder jaar is er een spetterende
voorstelling in de Schalm te Veldhoven. Er is in verschillende
leeftijdsgroepen nog plek om aan te sluiten, zowel op
zaterdagochtend als op doordeweekse avonden.
Loop een keer binnen bij Activiteiten- en Ontmoetingscentrum De Pracht (De Pracht 2, Ekenrooi Aalst) of bezoek de
website: www.depracht.nl .

Nieuw vrijwilligers

Er is 1 nieuwe vrijwilligster.
Anne Conquista / Commissie Zorg en Welzijn / Inloopochtend 't Toverstokje.

Bezoek onze website www.depracht.nl

Nieuwe kopij voor 1 juni
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In het zonnetje gezet met de gemeentelijk Vrijwilligerspenning
Enige tijd geleden werden de gemeentelijke vrijwilligerspenningen uitgereikt. Ook nu weer vielen een drietal
vrijwilligers van De Pracht in de prijzen, Ankie Buma, Silvy Groeneveld en Rob Kerkenaar. Op 16 december j.l.
werden zij op een feestelijke bijeenkomst in ’t Klooster in het zonnetje gezet.

Rob Kerkenaar

Ankie Buma

Silvy Groeneveld

De redactie van Prachtnieuwtjes sprak met een van hen, Silvy Groeneveld. Jong, spontaan en al vele jaren actief bij
dansgroep Butterfly.
Ondanks haar drukke baan en het opvoeden van haar zoontje van
1½ weet Silvy tijd vrij te maken voor Butterfly. Momenteel als
leidster van de demogroep en dat betekent veel werk met het
voorbereiden en vormgeven van de uitvoering in juni aanstaande.
Maar zij doet het met veel plezier en enthousiasme, een
enthousiasme dat aanstekelijk werkt en energie geeft. Geen
wonder dat ze ook haar leerlingen op de Helicon Groenschool (
Silvy geeft lessen Nederlands op het VMBO-t) weet te inspireren
in buitenschoolse activiteiten met een dansproject als
maatschappelijke stage. Helaas zijn deze stages niet meer
verplicht waardoor het lastig is om zulke projecten gefinancierd te
krijgen en scholen afhaken.
“Thuis”, zo vertelt Silvy, “spreid ik de voorbereidende dansschema’s uit over de vloer in de kamer. Het is dan
prachtig om te zien hoe zoonlief over alles heen kruipt als ware het beginnende dansen. Leuk om te zien, maar
jongens en dansen is toch nog net iets te veel gevraagd.”
“De vrijwilligerspenning van de gemeente Waalre was echt een verrassing,” zo vervolgt zij. “Het was een leuke
bijeenkomst. We kwamen een voor een op het podium en wethouder Alexander Holstein reikte aan eenieder de
penning uit met getuigschrift. Best een mooi moment. Mijn ouders hebben ook altijd vrijwilligerswerk gedaan en
waren natuurlijk trots. Wel waren er onder de genomineerden veel ouderen. Je moet ook een groot aantal jaren
redelijk intensief en voortdurend vrijwilligerswerk hebben gedaan bij een organisatie of instelling. De organiserende
gemeente had er veel werk van gemaakt met bloemen, een hapje, een drankje en met muziek van de harmonie. Ik
ontving veel leuke reacties van vrienden en bekenden. En via facebook, je wordt toch gezien. De
Vrijwilligerspenning heeft nu een leuk plaatsje thuis in onze ‘verhalenkast’. Mooi toch!”

Bezoek onze website www.depracht.nl
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Verjaardagen
Marie-Jeanne Horsten
Ria van Heugten
Sjef van Dijk
Gerard Gruiters
Wilma Stofmeel
Margriet de Cocq
Jet Schonenberg
Lenneke van Gulik
Marc van Wijngaarden
Peter Leijten
Diny Zeegers
Walter van den Born
Steven de Jonge
Heidi van der Veer
Janny Derkx
Eva Smeins
Anne Peters
Annie van Hooff
Mart Linnemans
Wilco Wanders
Cor van Mosseveld
Nellie Klijs
Georgia Tsatsou
Reinie Schrijver
Dorien de Waal
Wil van ’t Verlaat
Marleen Roelofs
Loes Kort

11-04
20-04
24-04
25-04
26-04
28-04
03-05
05-05
05-05
08-05
11-05
12-05
14-05
14-05
16-05
22-05
25-05
26-05
27-05
31-05
02-06
03-06
04-06
07-06
08-06
08-06
10-06
13-06

Renata Bonsel
13-06
Harry van Oorschot
14-06
Hannie van der Aalst
18-06
Paul Jacobs
26-06
Martijn Vos
29-06
Saskia Heestermans
30-06
Ebel Raap
30-06
Joep Bohlander
02-07
Wouter Lenssen
02-07
Mirjam Kees
04-07
Harrie van Beek
11-07
Kathleen van Liempt
13-07
Jolanda de Wit
13-07
Wil ter Mul-Zaar
16-07
Hanneke van Bokhoven 17-07
Hans Hutjens
22-07
Magda Hart-Schepers 23-07
Mientje Spijkerman
23-07
Hermien Weistra
23-07
Lowies Giesen-Verbiest 25-07
Dian van Dijk
26-07
Lia van de Leur
26-07
Anja Oppers
27-07
Wim Huijs
31-07
Eugenie Meijlink
31-07

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

Uit de cursuscommissie:
Het cursusseizoen 2016-2017 is bijna ten einde; de meeste cursussen eindigen in april.
Echter, er staat nog één leuke cursus in de startblokken: Italiaans op reis.
Heel handig voor alle mensen die van plan zijn hun vakantie door te brengen in dit mooie land.
Over Italiaans gesproken: wij zijn heel blij met onze nieuwe docent Italiaans, mevr. Alessandra Vogels-Bianchini.
Afgelopen seizoen heeft ze met veel enthousiasme drie cursussen verzorgd .Voor komend seizoen hebben we zelfs
zes cursussen in de aanbieding, waaronder een cursus Italiaans voor kinderen.
Er waren afgelopen seizoen meer nieuwe toppers:
De cursus Interculturele Communicatie trok veel deelnemers, evenals de Lezing Kunst, Exposities en Musea.
Ook de cursus Vierluik Oost-West werd goed bezocht; er meldden zich zoveel mensen aan dat we een grotere zaal
hebben moeten huren om de cursisten te kunnen herbergen.
Op dit moment zijn we in de cursuscommissie volop bezig met de planning voor volgend seizoen. In juli wordt de
programmafolder huis aan huis bezorgd. Ook staat het nieuwe cursusaanbod dan op de website.
Namens de cursuscommissie,
Hermien Weistra
Bezoek onze website www.depracht.nl
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Prachtintro

In het verleden ontving iedere nieuwe medewerker een
introductiepakket, waarvan de Prachtinto het voornaamste
onderdeel vormde. Deze Prachtintro is nu geheel
geactualiseerd en is voor een ieder in te zien op de website
onder De Pracht – vrijwilligers – Algemeen –Prachtintro

De inhoud is als volgt

Bezoek onze website www.depracht.nl
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NLdoet
Op 12 maart deed De Pracht mee aan NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van het land, georganiseerd door het
Oranjefonds. Hieronder en foto-impressie van die dag.

De Pracht wordt gesteund door het Oranjefonds

Bezoek onze website www.depracht.nl
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