PRACHTNIEUWTJES
Jaargang 18, nummer 1
oktober 2015

Intern bulletin voor medewerkers en vrijwilligers van De Pracht

In dit nummer
1
Van de redactie/Enquete
Nieuwe website
2
Financiële resultaten
eerste halfjaar 2015
Gezocht: voorzitter
Activiteitencommissie
Uit de cursuscommissie
3
Prachtdames
Binnenkort een nieuwe
Prachtdag
Nieuwe vrijwilligers
4
Toon Mesman
10 jaar Prachtvrijwilliger
‘50 + Soos’
Expositie Trudy
Neeteson
Prachtnieuwtjes
Een uitgave van én voor
de medewerkers en de
vrijwilligers van
De Pracht. Het blad
verschijnt vier keer per
jaar.
Onze huurders en
relaties ontvangen dit
bulletin ook.

Van de Redactie
Vandaag een wat langere rubriek van de redactie. Op de eerste
plaats is daar het overlijden van Bob Dekker. Hij was de auteur van
vele stukken in de Prachtnieuwtjes, onder meer van de
kerstverhalen en de taalweetjes. Daarnaast had hij de eindcontrole
op dit blad en verbeterde met, denk ik, veel hoofdschudden de taal,
type= en interpunctiefouten in het concept. Standaard was het
plaatsen van een hoofdletter D bij De Pracht. Belangrijker nog was
dat hij, aanvankelijk zeer kritisch, bijgedragen heeft aan de
pogingen van de redactie om de Prachtnieuwtjes te vernieuwen en
aantrekkelijker te maken voor de lezers.
MA
Enquete
Bij De Pracht zijn allerlei vormen van communicatie, overleg en informatiekanalen. En dat
is goed. De Pracht is een open en transparante organisatie en vindt het belangrijk dat alle
betrokkenen op de hoogte zijn en gehouden worden van activiteiten, resultaten en
ontwikkelingen.
De Pracht heeft een website (www.depracht.nl ), is te vinden op facebook, flyers en
posters over cursussen en activiteiten, digitale informatie via Prachtflits en een
vrijwilligers- en gebruikersbulletin Prachtnieuwtjes De Commissie Communicatie wil
natuurlijk graag weten of de informatiestroom voldoet aan doel en verwachting. Dit in het
bijzonder voor de Prachtnieuwtjes en voor de Prachtflits.
Dat wil zij doen door middel van een kleine enquête waarin u uw mening kunt geven over
Prachtnieuwtjes en Prachtflits.
De enquête kan op papier ingevuld worden, de formulieren worden binnenkort
thuisbezorgd of digitaal (enquête staat op de website www.depracht.nl ). U kunt de
ingevulde enquête inleveren / afgeven bij De Pracht, opsturen of anderszins insturen zoals
de digitaal ingevulde versie via de website. U hoeft geen naam te vermelden, de enquête
is anoniem

Nieuwe website
Redactie:
Amasveld@kpnplanet.nl
De Pracht 040-2217400
depracht@depracht.nl
www.depracht.nl

De Pracht heeft sinds eind augustus een nieuwe website. Het adres is www.depracht.nl
gebleven.
Wouter Lenssen is sinds januari 2015 Prachtvrijwilliger. Hij heeft de nieuwe site ontworpen
en gebouwd in het systeem Drupal. Een project dat de nodige uren heeft gekost. Wouter
woont in Aalst en is eigenaar van Wittehond Internetstrategie en daarnaast dus webmaster
van de Prachtsite. Websites in Drupal worden wereldwijd gebruikt door vele bedrijven en
organisaties, bijvoorbeeld Oxfam International, eBay, Al Jazeera, Pinterest en diverse
musea.
De nieuwe site van De Pracht heeft een moderne vormgeving met een duidelijk leesbaar
lettertype en een zoekfunctie. Op termijn is het de bedoeling dat het dagelijks beheer van
de site door een team van vrijwilligers wordt gedaan. Hiervoor zoeken we nog mensen die
handig zijn met computersystemen en die affiniteit hebben met communicatie.
Reacties zijn van harte welkom bij Ineke Hogendijk van de Commissie Communicatie,
Email inekehog@gmail.com .
Op zaterdag 14 november vindt de Vrijwilligersbedankavond plaats met als thema
Brabant. Alle vrijwilligers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. De
organisatie zoekt nog extra ‘handjes’ en decoraties die een relatie hebben met
Brabant; reageren kan naar depracht@depracht.nl .

Financiële resultaten eerste halfjaar 2015
Het eerste halfjaar van 2015 heeft De Pracht een klein
verlies geleden. Als we het afzetten tegen het begrote
jaartekort van € 8.300,- valt het mee, maar het blijft
zorgelijk.
Meevallers zijn gerealiseerd door de Prachtdag en meer
huur- en buffetinkomsten, waardoor de verminderde
subsidie-inkomsten redelijk zijn opgevangen.
Opnieuw zijn kostenbesparingen doorgevoerd. Deze
zullen ook in het tweede halfjaar van 2015 hun effect
hebben, maar kunnen het begrote tekort helaas niet
opvangen. Daarom moeten we met zijn allen de kosten
kritisch blijven volgen en waar mogelijk kosten
besparen.
Jan van Maasakkers, penningmeester SDPE

Uit de cursuscommissie
Cursussen die in de komende maanden beginnen:
•
Fitgym dames 55+
Gym 55+ is een uurtje per week bewegen op muziek. Zo
blijft men in een goede conditie.
Start: 5 oktober (er is nog plaats)
•
Kunstzinnig dynamisch creëren:
Door middel van kunstzinnig dynamische opdrachten
(tekenen, boetseren, schilderen en bewegen) leren de
deelnemers in contact te komen met de innerlijke bron.
Start: 3 november
•
NIEUW: Mama Danst:
Werken aan sierlijkheid, kracht en conditie. Door de
klassieke ballettechniek word je
je op een rustige manier bewust van je lichaam.
Start: 4 november

Gezocht: voorzitter Activiteitencommissie
Helaas ben ik, Frank Schoenmakers, genoodzaakt om
het voorzitterschap bij de Activiteitencommissie neer te
leggen. Ik ben verhuisd en nu ik niet meer in Aalst
woon, is het voor mij onmogelijk om het voorzitterschap
goed te kunnen uitvoeren.
Afgelopen jaren heb ik dit met veel plezier gedaan en
een goede fundering neergelegd. Met een leuk en
gezellig team zijn we nog steeds iets moois en goeds
aan het opbouwen. En van dat team blijf ik graag deel
uitmaken.
Maar voor de functie van voorzitter zoeken we dus nu
iemand anders. Iemand die: weet van aanpakken,
feeling heeft met De Pracht, goed om kan gaan met
mensen, tactvol is, maar ook daadkrachtig. Mocht jij/u
daar iets voor voelen, dan kun je je aanmelden via een
mailtje naar acdepracht@gmail.com.
En natuurlijk sta je er niet alleen voor. Het team van de
Activiteitencommissie en ik persoonlijk steunen daar
waar we kunnen. Ik zie graag een opvolger (m/v)
verschijnen op één van onze vergaderingen!

•
Viltworkshop 2: Warme accessoires
Een sjaal, een stola en zelfs handwarmers, vilt om je
warm te houden.
Datum: 6 november
•
Vervolgcursus iPad en Tablet (Android)
Deze cursussen van 2 lessen zijn bedoeld voor mensen
die al een iPad- of Tabletcursus gevolgd hebben óf voor
mensen die zich meer willen verdiepen in diverse apps.
Start iPad: 17 november
Start Tablet (Android): 19 november
•
Er is ook nog plaats bij de lessen van Mimi’s
Danstuin (Kleuterdans en Voorbereidend klassiek ballet)
(3 t/m 5 jaar) en Klassiek Ballet (6 t/m 10 jaar).

Frank Schoenmakers
Voor uitgebreide informatie zie de cursusfolders bij De
Pracht of kijk op www.depracht.nl .
Hermien Weistra, voorzitter Cursuscommissie

Prachtdames
Op donderdagavond 17 september kwamen voor de eerste maal dames
bijeen voor een gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte van De Pracht.
Op iedere 3e donderdag van de maand organiseert De Pracht een
bijeenkomst voor vrouwen van alle leeftijden. Vrijblijvend en de entree is
gratis.
De opkomst was groot voor de eerste keer: 21 dames van alle leeftijden uit
Waalre, maar ook iemand uit Riethoven en iemand uit Dommelen.
We werden verwelkomd met een prosecco en een sapje. Hans van Baal,
onze voorzitter, sprak een welkomstwoordje. Hij vond het een leuk initiatief.
Het werd een geanimeerde avond: kennismaken en uitwisselen van gedachten.De dames werd gevraagd
suggesties op papier te zetten voor activiteiten die niets of niet veel kosten. En wat verwachten we van deze
avonden? We gaan het samen doen.
Op 15 oktober was er een pub-quiz. Wie niet mee wil doen kan ergens anders gaan zitten, want vrijheid blijheid! En
op 19 november is er een tapasavond, waar we elkaars hapjes proeven en recepten kunnen uitwisselen.
Aan het ‘tot de volgende keer’ merkten we dat er animo is voor dit soort ontmoetingen. Deze bijeenkomsten zijn
gratis, maar de consumpties zijn voor eigen rekening
Binnenkort een tweede ‘PrachtDag’
Activiteiten- en ontmoetingscentrum De Pracht in AalstWaalre start met ingang van 2 november een tweede
‘PrachtDag’ op de maandagen. Een gevolg van de zeer
succesvolle PrachtDagen op woensdag.
Initiatiefnemer De Pracht is hierbij partner van de gemeente
Waalre die deels voorziet in de financiering van het project.
Er is duidelijk behoefte aan deze activiteit. Reden voor de
gemeente voor een overtuigd akkoord in deze.
Vanaf de start in september vorig jaar is de belangstelling
groot. De deelnemende ouderen aan deze ontmoetingen in
huiselijke sfeer zijn enthousiast over het gezellige
samenzijn en het met elkaar gekozen programma. De
gasten hebben een gezellig dagje uit en er ontstaan onderlinge vriendschappen. Ook de mantelzorgers zijn blij met
het initiatief. Zij hebben even een zorgelozere dag en krijgen een opgewektere partner thuis. Voldoende reden voor
een uitbreiding naar de maandag. Een aantal gasten heeft al aangegeven gebruik te willen maken van deze tweede
PrachtDag.
Wat is dat eigenlijk een ‘PrachtDag’ ? PrachtDag betekent ontmoeting en gezelligheid ineen. Speciaal bedoeld voor
ouderen met een lichte beperking of belemmering om er geheel zelfstandig op uit te gaan en andere mensen te
ontmoeten. PrachtDag helpt hierbij met een gezellige ontmoetingsruimte, een gevarieerd programma naar wens en
een gezamenlijke lunch. Een aanbod met voldoende professionele en vrijwillige begeleiding zodat de
mantelzorgers met een gerust hart kunnen genieten van een dag met even wat minder zorgen.
Het programma wordt met elkaar samengesteld. Denk hierbij aan creatieve en recreatieve activiteiten zoals
gezelschapsspelen, bewegen, knutselen of (voor)lezen. De Pracht kan een beroep doen op deskundige- en
ervaren begeleiders voor de activiteiten zoals, schilderen, muziek, voorlezen of koken. Ook activiteiten buiten de
deur zijn mogelijk met een bezoek aan een museum, uitstapje of een fijne wandeling. Kortom de noodzaak of
behoefte aan een helpende hand hoeft een fijne en gezellige dag niet in de weg te staan. En bij dat alles een
gezamenlijk gebruik van de lunch, een vast onderdeel van de PrachtDag.
Bent U nieuwsgierig geworden naar de PrachtDag of weet u iemand in uw omgeving voor wie de PrachtDag een
gezellige dag kan betekenen. Er komt nu ook een mogelijkheid op de maandag. Kom gerust eens vrijblijvend
kijken. De PrachtDag op woensdag (en straks ook op maandag) is van 9.30 – 16.00 uur met een gezamenlijke
lunch tussen 12.00 en 13.30 uur. Voor informatie of aanmelden, ook voor nieuwe vrijwilligers, kunt u terecht bij de
Pracht, telefoon 040-2217400 of stuur een bericht naar depracht@depracht.nl Na aanmelding vindt een persoonlijk
gesprek plaats.
CvM
Nieuwe vrijwilligers
Prachtdag: Irene Vos, Joice Stolzenbach, Sandra Sanders, Diny van Helvoirt, Kees Piepenbrock, André de Looff.

Butterfly: Eva Smeins.
Herfstkamp: Juul Hurkmans.
Ladies Night: Carin Tops

Toon Mesman
10 jaar Prachtvrijwilliger

Tien jaar alweer?, reageert Toon verbaasd. We zijn op
bezoek bij Toon Mesman, vrijwilliger bij de Commissie
Beheer en Exploitatie. Toon kent De Pracht van binnen
en van buiten. Al in 1958 was hij actief in het Jeugdwerk
Ekenrooi. Bijna dag en nacht was Toon betrokken bij de
Vrije jeugd, maar stopte daarmee toen hij ging
verhuizen naar Bergeijk. Vele jaren later bij zijn
terugkeer op het honk werd hij bij De Pracht gevraagd
voor onderhoud en kleine reparaties. Een kolfje naar zijn
hand voor deze timmerman. Want vergaderen is niet
zijn ding. Samen met beheerder Jos houdt hij nu het
klein onderhoud bij. Er moet altijd wel iets gebeuren en
voor het groot onderhoud is er de aannemer. Toon
houdt ook het buitenterrein op orde. Zo is nog onlangs
de jeu de boules baan opgeknapt, zodat er weer
gespeeld kan worden. Dat Toon handig is, is te zien bij
een van z’n hobby-activiteiten. Op vrijdagmiddag kun je
Toon in De Pracht vinden bij zijn vrienden van de
houtsnijclub.
Een groep mannen en enkele vrouwen zijn hier
wekelijks in de weer met hamer, beitel en gutsen. Een
stuk weerbarstig hout verandert onder hun handen in
een prachtig gesneden beeld. “Het lijkt moeilijk”, zegt
Toon, “maar bij ons krijg je alle hulp.”
Een bescheiden en hulpvaardig mens deze
Prachtvrijwilliger!
CvM

De seniorensoos zoals deze vroeger heette bestaat al
ruim 25 jaar en werd opgericht door de heren van Ekert
en Dekker. Bob Dekker overleed helaas in augustus van
dit jaar.
De soos telt momenteel zo’n 45 leden waarvan er een
dertigtal vast bijeenkomen op de dinsdagmiddag. Maar
uitdrukkelijk wil men vermelden dat de soos ook open
staat voor mensen die werken. Denk maar aan
deeltijders en mensen met andere werktijden.
Gezellig is het allemaal wel. De leden komen ruim voor
aanvang binnenstromen. Het is een middag om anderen
te ontmoeten en contact te hebben met vrienden onder
elkaar. Sociale contacten die belangrijk zijn en in een
aantal gevallen het alleen zijn doorbreken. Hier vindt
men zijn biljartvrienden, men legt een kaartje of geeft
zich over aan een ander gezelschapsspel. De soos
organiseert ook uitjes naar bijvoorbeeld een klein
museum in de regio, een bezoek aan een buitenplaats,
een wandeling of fietstocht. “Zo nodig wordt er vervoer
geregeld en soms vragen we een kleine bijdrage”, aldus
Lies die met enige strengheid de kas op orde houdt.
“Tweemaal per jaar organiseren we een etentje en ook
een sfeervolle Kerstbijeenkomst ontbreekt niet. En dat
alles voor het bescheiden bedrag van €20,- per jaar
lidmaatschap.”
“De tafeltjes in de grote zaal zijn bijna allemaal bezet
maar nieuwe leden zijn altijd welkom”, vergeet Bert niet
te zeggen. “Er vallen natuurlijk ook mensen af en we
willen graag een actieve soos die bruist en leeft. Nieuwe
mensen brengen ook frisse ideeën. Een ledental van 50
plus kunnen we best aan!”
CvM
Expositie Trudy Neeteson

‘50 + Soos’
Een club voor ontmoeting, gezelligheid en
activiteiten

Momenteel heeft De Pracht een expositie van Trudy
Neeleson, al 20 jaar vrijwilligster bij De Pracht.
Haar werkstukken omvatten etsen/etscollages, mixed
media en vilt

Uitgenodigd door de 50 + Soos schuif ik aan bij Lies
Koolen en Bert Klijs, respectievelijk penningmeester en
secretaris van de soos. Beiden zijn al vele jaren lid en
voelen zich sterk betrokken bij het wel en wee van het
gezelschap. Het is dan wel geen formele stichting of
vereniging, maar zij hebben toch een bestuursstructuur
onder voorzitterschap van Simon Heijmans en delen de
verantwoordelijkheid met het bestuur van De Pracht.

Trudy Neeteson werd geboren te Oud en Nieuw Gastel.
Achtereenvolgens woonde ze in Roosendaal, Bergen op
Zoom en Rotterdam en Waalre. In Rotterdam kreeg zij
haar grafiekopleiding bij Lydia Oerlemans aan de Vrije
Academie.
In Waalre kreeg ze les van Maria Kapteijns.

