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Van de redactie
Eindelijk weer een uitgave van Prachtnieuwtjes
Veel is er niet te doen in coronatijd. Geen activiteiten,
nauwelijks bezoek en het contact met personen ‘real life’
tot een minimum beperkt. Geen hand, geen knuffel, geen
big hug en geen zoenen. Hoe arm kunnen we zijn. Het
online is maar een noodoplossing, alleen voor het
broodnodige, zoals bijvoorbeeld dringende
overlegsituaties. Online koorzingen gaat er bij mij niet in,
al wil ik best een keertje galmen in de badkamer maar niet
bespied door een vijfentwintigtal ogen.
Maar goed, het is nu eenmaal zo, ik ben braaf en dapper,
dus vooruit.
Nu even het echte nieuws. We hebben eindelijk weer een
voorzitter. Fantastisch nieuws want hiermee wordt voor
Hans ad interim eindelijk zijn lang gekoesterde wens
ingelost om zijn termijn te beëindigen. Een termijn vol lof
en succes, met dank daarvoor namens ons allen.
In deze Prachtnieuwtjes een kennismaking met de nieuwe
voorzitter Frans Franssen.

Blz 9 interview docente
Italiaans Alessandra VogelsBianchini
Blz 10
Financieel overzicht 2020
Blz 11
Wandelbingo
Blz 12
Doe mee, vrijwilligers in beeld

Gezocht: Prachtvloggers

De Pracht wordt gesteund
door het Oranjefonds

De Pracht bestaat mede dankzij al onze vrijwilligers.
Dankzij jou dus! Samen maken we het tot de fijne
ontmoetingsplek die het is. We willen dit graag vastleggen
in onze eigen video. En daarvoor zijn we op zoek naar
vrijwilligers die kort hun verhaal willen vertellen in een
vlog.
In de vlog kun je een kijkje geven in wat je in coronatijd
doet. En we zijn benieuwd: wat betekent vrijwilligerswerk
voor jou? Lijkt het je leuk om onderdeel te zijn van de
Pracht video? Geef je dan op
via communicatie@depracht.nl of neem contact op met
Milou Verhagen. We helpen je met een simpele instructie.
En lukt het niet in 1 keer, take 2, 3 of 4 is ook prima!

Contact Nieuwsbrief
Cor van Mosseveld
cvanmos@xs4all.nl
Martin Asveld
Martinans.Asveld@gmail.com
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Voorwoord van de voorzitter Ad Interim Hans van Baal
Beste vrijwilligers, medewerkers, vrienden en andere betrokkenen bij
Gemeenschapscentrum De Pracht
Bij het ter perse gaan van deze Prachtnieuwtjes zijn we alweer aangeland in het tweede
kwartaal van 2020.
Helaas zitten we nog steeds in een lock-down en zal de Pracht tot zeker 20 april gesloten
blijven.Wij zijn vol goede moed dat dan weer wat mogelijk is en zullen waar dat kan weer
opstarten. We zullen ook onze openstelling in de zomerperiode maximaal door laten
gaan.
We zijn er ons terdege van bewust dat de afgelopen maanden erg teleurstellend zijn voor
al onze vrijwilligers, maar hopen en vertrouwen er op dat u, als vrijwilliger, weer
betrokken wil zijn bij alle activiteiten van De Pracht zodra we weer opstarten. Uw
enthousiasme en ondersteuning zijn voor een succesvolle de Pracht onontbeerlijk. Alvast
ontzettend bedankt daarvoor.
Onze penningmeester stelt ons in een artikel in deze PN op de hoogte van het financiële
jaar 2020, dat ondanks de corona en dankzij de steunpakketten van de overheid en
ondersteuning van de gemeente geen financieel rampjaar is geworden.
Op bestuurlijk niveau hebben we erg goed nieuws te melden. We hebben een kandidaat
voor het voorzitterschap, als mijn opvolger, in de persoon van Frans Franssen. Voor
velen van u geen onbekende hebben we al gemerkt. Hij is of was op veler gebied actief
in het Ekenrooise. Frans is erg enthousiast en heeft als visie: “door-ontwikkelen van ons
top gemeenschapscentrum”. In deze PN is een interview met Frans opgenomen. Frans
zal per 1 juni alle taken overnemen. Natuurlijk zullen we zullen hem daar waar nodig ten
volle blijven ondersteunen. Het bestuur is ervan overtuigd dat we met Frans de optimale
kandidaat hebben gekregen.
Ik zelf zal op een later tijdstip afscheid nemen, wanneer dit weer mogelijk zal zijn,
natuurlijk onder het genot van …. Wel neem ik nu alvast de gelegenheid u allen te
bedanken voor een bijzonder succesvolle, Prachtige tijd. Ik heb er bijna tien jaar erg van
genoten. Zonder uw aller ondersteuning, enthousiasme en samenwerking zou dat alles
niet mogelijk zijn geweest. Natuurlijk blijf ik betrokken bij een aantal gebieden en
activiteiten, zeer zeker als gastheer.
Rest mij u allen een fijne lente en zomer toe te wensen met hopelijk weer een bruisende
De Pracht.
Hans van Baal
Voorzitter Ad Interim SDPE

Bezoek onze website www.depracht.nl
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“De maatschappij zou zo veel mooier zijn als iedereen meer voor
een ander zou doen”
Interview met Jelle Bos door Milou Verhagen

In de afgelopen twaalf jaar heeft Jelle de digitalisering bij De Pracht van dichtbij
meegemaakt. Jelle Bos is vrijwilliger op het gebied van IT. Met zijn hulp kunnen we in een
veilige omgeving werken, denk aan de administratie, email en de wifi.
Na twaalf jaar draagt Jelle het stokje over. De afstand tot de Pracht is voor hem een
drempel. “Je loopt niet zomaar even bij De Pracht binnen, terwijl dat soms wel nodig is.”
Jelle is woonachtig in Eindhoven en hij werkt als stafmedewerker ICT bij stichting Veldvest
in Veldhoven. Hier zorgt hij ervoor dat alles op rolletjes loopt binnen de scholenorganisatie.
Daarnaast verzorgt hij dagelijks zijn vier paarden, een grote hobby van hem. Ook als
mensen in zijn omgeving hem benaderen met een IT vraag, springt hij bij.
Stille kracht op de achtergrond
Als vrijwilliger bij De Pracht heeft hij een hele fijne tijd gehad. Als je hem nodig had, kon
je altijd een beroep op hem doen. Soms betekende dat dat hij apparatuur of software
installeerde in het kantoor, andere keren voerde hij vanuit huis grote updates of klussen
uit. Dit deed Jelle vaak in de schoolvakanties. “IT binnen De Pracht is afgelopen jaren een
stuk professioneler geworden, zoals door de overstap op Microsoft 365. Dit maakt dat je
nu geen enorme inspanningen meer hoeft te leveren”.
Hij neemt zijn rol als vrijwilliger serieus. “De wereld van IT verandert zo snel, dat het
belangrijk is dat je bijblijft in het vakgebied. Door mijn dagelijkse werk blijft mijn kennis
op peil en kan ik ook meer betekenen voor De Pracht.” Jelle heeft afgelopen jaren heel wat
storingen of problemen meegemaakt, maar prijst de daadkracht van de andere vrijwilligers
en het secretariaat. Als de nood aan de man was, kon hij vaak ook op afstand instructies
geven of meekijken. Zo heeft hij op de achtergrond veel betekend.
Jelle vindt het belangrijk dat er een opvolger gevonden is voordat hij zijn taken neerlegt.
De voorkeur gaat uit naar iemand uit Aalst-Waalre. Ook is het fijn als je bereid bent om
vrijwilligers binnen de Pracht op weg te helpen met vragen op het gebied van IT.

Bezoek onze website www.depracht.nl
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Frans Franssen, de nieuwe voorzitter van De Pracht
door Cor van Mosseveld

“We hebben hem!” Na flink wat speurwerk, een intensieve zoektocht en een korte
oriëntatieperiode zit Prachtnieuwtjes dan toch echt aan tafel met de beoogde nieuwe
voorzitter van gemeenschapscentrum De Pracht, Frans Franssen. Geboren in Eindhoven
maar zo goed als getogen in Aalst. Van louter enthousiasme wil ik hem hartelijk de hand
schudden, nauwelijks beseffend dat dit al meer dan een jaar niet meer gebruikelijk is.
Frans stelt zich voor al moet gezegd, dat velen in Aalst en Waalre hem vast wel kennen.
Oud trainer van DVS voetbal, opleiding CIOS, bewegingstherapeut, Foudraine, en Fysio
Fitness. De sportwereld dus. Maar ook prins bij de Baltrappers, bestuurder bij de St.
Christoffelschool en Sinterklaas in het dorp. Ook zijn er nog een paar uitstapjes bij de
sauna in Geldrop en bij Simac (ICT) als bedrijfsleider en voorzitter van de
personeelsvereniging. Frans is getrouwd met Gerdi en heeft twee dochters en drie
kleinkinderen.
Frans was al eens gepolst door Loes maar hield nog even de boot af. Nu met het echte
pensioengevoel al helemaal eigen werd hij toch gestrikt en ging de gesprekken aan met
het bestuur en de voorzitters van de
commissies. Frans hield er een goed beeld
en gevoel van over. Frans: “Wat mij meteen
opviel was de gastvrijheid, onderling zat het
goed er was geen spanning of strijd, ik
noem het maar een open huis met regels. Ik
houd namelijk wel van duidelijkheid, een
stramien wat richting geeft, structuur
zonder te overdrijven. Ik ben ook zoekende
naar samenwerkingsverbanden. We kunnen
zo veel meer hebben aan elkaar. Zoals het
‘Vrienden van De Pracht idee’. Prima om
hier mee aan de slag te gaan. Verbinding
zoeken met andere clubs en organisaties.
Het samenwerken betekent ook rekening
houden met de vergrijzing, verbinding
leggen met alle doelgroepen en
leeftijdscategorieën. Ik wil er aan werken
dat we allemaal, alle
samenwerkingspartners, ondanks de
verschillende kleuren van het clubshirt toch
met elkaar het hart erachter kloppend
krijgen voor dat ene gevoel van samen.”

‘het hart erachter kloppend
krijgen voor dat ene gevoel van
samen’
Bezoek onze website www.depracht.nl
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Gemeenschapscentrum De Pracht, deel 2
Van beginnende jeugdactiviteiten naar Wijkbelangen Ekenrooi en
Wijkcentrum De Pracht
Uit een gesprek met Toon Mesman en Wil Rutter door Cor

In de nieuwe wijk Ekenrooi ontstonden al in 1958 initiatieven voor jeugdactiviteiten.
Betrokkenen hierbij waren Zr. Verbakel en Zr. Kilian uit Valkenswaard alsmede mej. van
Weert vanuit het jeugdwerk Ekenrooi begonnen in de protestantse kerk aan de Frederik
Hendrikstraat 42. De activiteiten bestonden voornamelijk uit knutselactiviteiten voor de
kleintjes.
Inmiddels was pastoor van der Heijden benoemd als bouwpastoor voor Ekenrooi en werd
de Christoffelstichting opgericht die stond voor de maatschappelijke, sociale en culturele
belangen van de wijk met inbegrip van lager onderwijs en kleuterschool. Men kocht een
directiekeet in Eindhoven, liet die afbreken en zette het geheel neer in Aalst. Een ruimte
voor de jongerenactiviteiten inclusief bibliotheek. En een ruimte voor de kerk met
ontmoetingsruimte en gymzaal. De pastoor had ook nog een klein drukkerijtje waar ‘snachts o.a. de parochieblaadjes werden gedrukt.

Toon Mesman was vanaf het begin jeugdleider:
“Elke week kwamen er wel zo’n 100 tot 150
kinderen.” Ook Wil Rutter, samen met Toon
geen onbekenden in de huidige Pracht was
actief bij het jeugdwerk. Wil: “Ik ben
begonnen bij Toon en werd pas in 1967
jeugdleider. Het jeugdwerk was het
zogenoemde vrije jeugdwerk met
leeftijdsgroepen van 4 tot en met 12 jaar en
ouder. Jongens en meisjes in gescheiden
groepen. Dit in tegenstelling tot de school die
al vanaf 1958 een gemengde school was met
aan het hoofd meester van Nijnanten.
Met carnaval was er een Jeugdoptocht, de
eerste in Aalst-Waalre, later voortgezet door
De Keien. Men bouwde zelf een prinsenwagen
op een wagen van Dikkers-transport uit

Bezoek onze website www.depracht.nl
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Valkenswaard. Met Pasen maakte men Palmpasentakken die men rondbracht bij de
bejaarden. Terugkerend hoogtepunt waren de zomerkampen.
Veertien dagen bij de boer op stal. Een
week voor de jongens en een week de
meisjes. In totaal vier groepen met wel
zestig deelnemers. Elk jaar in een andere
boerderij, onder andere in Groesbeek,
Heijthuizen, Meijel, Elsendorp,
Hilvarenbeek, Ulvenhout, Uden en
Velden bij Arcen. Op de fiets er naar toe.
Vooraf al een heel werk met
schoonmaken. De stal uitschrobben want
daarvoor stonden de koeien er nog. Maar
wel gezellig in de met stro gevulde slaapzak. En de pastoor kwam altijd een keer langs
met een kist appels.”

Bezoek onze website www.depracht.nl

7

Verder waren natuurlijk
jongerenmissen in de Christoffelkerk
maar ook Sinterklaasvieringen met
eenmaal Toon als Sinterklaas, op de
foto als dirigent van de jongerenmis”
Wil: “Eind jaren zestig, begin 70 werd
het steeds moeilijker om bestuur te
vinden waardoor het jeugdwerk
uiteindelijk zonder bestuur geraakte.
Ten einde een oplossing te vinden
belde Wil aan bij de Christoffelschool
en wist de heren Kramer, Harrie
Lamers en Piet Koevoets over te halen
een nieuw bestuur te vormen. Het
jeugdwerk werd Stichting Wijkbelangen
Ekenrooi. De noodgebouwen waren
neergezet voor maximaal 10 jaar en
waren inmiddels ook echt aan
vervanging toe. Niet alleen omdat men
er uitgroeide maar het bouwwerk was compleet op. Men zakte zowat door de vloer. De
gemeente ging uiteindelijk akkoord met een sporthal en wijkgebouw en de kerk sloot zich
hierbij aan. In 1981 werd wijkcentrum De Pracht geopend met op de bovenverdieping
het jeugdwerk en beneden het wijkcentrum (dus twee afzonderlijke activiteiten), in feite
los van elkaar. Wel was dhr. Koevoets behalve bestuurslid van het jeugdwerk ook
penningmeester geworden bij De Pracht. Aanvankelijk was het nog tamelijk rustig in De
Pracht maar men begon al gauw activiteiten te organiseren zoals volksdansen,
koffieconcerten, kaarten en biljarten.”
Toon trouwde en stopte met het jeugdwerk in 1973 en verhuisde naar Bergeijk. In 1977
keerde hij terug in Aalst en werkte mee aan de kerk met het maken van de banken. Wil
stopte ook bij het Jeugdwerk Ekenrooi, ging naar de Scouting in Aalst(de Kraal) en
daarna naar
Wijkgebouw Tivoli.
Maar beiden keerden
terug op het oude
nest De Pracht.

Gemeenschapscentrum
De Pracht deel 1
verscheen in de
Prachtnieuwtjes van April
2020 onder de titel Van
Huize De Pracht naar
Wijkcentrum De Pracht

Bezoek onze website www.depracht.nl
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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
Els Morren
Vera Deeben
Annie van Hooff
Mart Linnemans
Wilco Wanders
Greet Manders
Cor van Mosseveld
Nellie Klijs
Georgia Tsatsou
Thijs Vrijsen
Reinie Schrijver
Dorien de Waal
Wil van ’t Verlaat

Verjaardagen
11-04
Loes Kort
13-06
20-04
Harry van Oorschot
14-06
24-04
Hannie van der Aalst
18-06
25-04
Tinie van de Ven
20-06
26-04
Milou Verhagen
20-06
28-04
Paul Jacobs
26-06
03-05
Martijn Vos
29-06
05-05
Saskia Heestermans
30-06
05-05
Ebel Raap
30-06
08-05
Mirjam Kees
04-07
11-05
Harrie van Beek
11-07
12-05
14-05
14-05
16-05
16-05
Namens De Pracht feliciteren wij
26-05
alle jarigen deze maanden met hun
26-05
verjaardag. Proost!
27-05
31-05
31-05
02-06
03-06
04-06
04-06
07-06
08-06
08-06

Bezoek onze website www.depracht.nl
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Groot compliment voor docente Italiaanse taal
Door Milou Verhagen

Jezelf blijven ontwikkelen en nieuwe mensen ontmoeten was afgelopen jaar niet
eenvoudig. Maar dankzij de inzet van docente Alessandra Vogels – Bianchini was dit
mogelijk in coronatijd. Zij is docente voor de curussen Italiaanse taal in De Pracht. Direct
sinds de sluiting is zij overgestapt op digitaal lesgeven. Hierdoor zijn alle cursussen
afgelopen doorgegaan. Tot grote tevredenheid van de deelnemers, alle cursisten zijn
gebleven.
Alessandra vertelt: “Direct na de bekendmaking van de eerste coronamaatregelen in
maart, ben ik gaan schakelen met de cursisten en cursuscommissie. We zijn toen direct
overgestapt op videobellen. Wat deelnemers ontzettend waarderen is dat zij in de groep
nieuwe mensen leren kennen en iets nieuws kunnen leren. We maken de lessen samen
leuk, met positieve energie en een digitale koffiepauze om te kletsen”.
Na de zomer was het tijdelijk wel mogelijk om fysieke lessen op locatie te organiseren.
“Maar omdat we de goede ervaringen hadden van het voorjaar, zijn we bij nieuwe
lockdown weer online
doorgegaan met de
cursisten.” Als docente merkt
ze weinig verschil met fysieke
lessen. Ook bij Italiaans
conversatie gaat het goed via
videobellen.
Deze overstap vraagt veel
van de docente. De tijd voor
voorbereiding van de lessen is
verdriedubbeld. Materiaal
toesturen per mail,
vervolgens oefeningen
nakijken en ondersteuning bij
technische problemen:
Alessandra zet alles op alles
voor een goede cursus. Naast
de tijdsinvestering, merkt ze
ook dat de online lessen
minder persoonlijk zijn.
Desondanks is Alessandra
gedreven om door te gaan.
Dit voorjaar (18 mei) start de
nieuwe cursus Italiaans op
reis. Hierbij leer je de basis
zinnen, zodat je je op
vakantie een woordje
Italiaans kunt. In de cursus
komt ook de cultuur aan bod
en leer je veel over het
prachtige land. Als De Pracht
nog niet open mag, gaat de
cursus online door.
Inschrijven kan via de
website van De Pracht.

Financieel overzicht 2020
Ondanks corona is 2020 geen financieel rampjaar geworden
door Gerrit Morren

Bezoek onze website www.depracht.nl
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In 2020 is De Pracht een aantal maanden noodgedwongen gesloten geweest. Van half
maart tot eind mei, de eerste twee weken van november en de laatste twee weken van
december. In totaal 14 weken, terwijl De Pracht in principe het hele jaar open is. Ook de
horeca voorziening mocht langere tijd niet draaien.
De directe gevolgen van deze sluiting zijn:
Minder opbrengst van zaalhuur aan derden
Minder opbrengst zaalhuur door vervallen cursussen
Minder opbrengst van de horeca
Wegvallen van een aantal activiteiten (zomeravondkoor, Halloween etc)
Zonder financiële steun van de overheid zou het voor De Pracht een moeilijk jaar zijn
geweest. Gelukkig heeft de Gemeente Waalre de toegezegde subsidie geheel aan De
Pracht uitbetaald en heeft de gemeente zich ook anderszins soepel opgesteld.
Naast subsidie van de gemeente heeft ook de overheid een drietal steunmaatregelen
opgestart, waarvoor wij in aanmerking konden komen. De TOGS, NOW en HVL
steunpakketten.
Dit heeft ertoe geleid dat, mede door een incidentele meevaller bij het Doe Mee project,
het eindresultaat over 2020 een klein positief resultaat laat zien.
In het resultaat is een bedrag meegenomen voor eventuele gedeeltelijke terugbetalingen
van contributies.
De PrachtDagen konden vanaf mei weer opgestart worden en mochten in de tweede en
derde lock-down periodes wel doorgaan omdat deze onder zorg en welzijn ressorteren.
Vanwege de in acht te nemen regels zijn per week drie PrachtDagen in plaats van twee
dagen per week gehouden. De hiervoor door de gemeente verstrekte subsidie heeft het
opstarten in deze vorm mogelijk gemaakt.
Dus al met al zoals gesteld geen financieel rampjaar, alhoewel we toch uitzien naar de
tijd dat we weer “normaal” open kunnen.
Gerrit Morren, penningmeester

Graag herinneren wij u aan de kerstattentie van 2020 à €7,50. Deze kunt nog
verzilveren tot uiterlijk 30 april. Niet vergeten!

Maak je wandeling of fietstocht leuk en uitdagend met de
wandelbingo!

Bezoek onze website www.depracht.nl
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Een zoekspel tijdens je uitstap geschikt voor iedereen van 0 tot
100.
Kijk op www.wandelbingo.be
Maak een keuze uit de diverse zoektochten. Kaarten met een bepaald thema of
onderwerp en voor beginners of ervaren spotters.
Zoek een kaart (of meerdere) print ze uit en ga op stap. Neem wel een pen mee om aan
te kruisen. Je kunt ook een foto maken.
Maak een spel met anderen en regel samen de spelregels voor BINGO en een klein
prijsje.
Succes !

Fotoproject ‘Vrijwilligers in beeld’

Bezoek onze website www.depracht.nl
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Het is dit jaar het ‘Jaar van de vrijwilliger 2021’ Mede hierdoor is bij ons het idee
ontstaan om al deze vrijwilligers eens een keer in beeld te brengen en te exposeren in De
Pracht. Deze expositie zou dan kunnen aanvangen bij de opening en herstart van het
gebouw na de lockdown en de sluiting vanwege coronamaatregelen. Dus als het weer
veilig is voor alle bezoekers van De Pracht.
Hiermee willen wij de enorme kracht en sociale bijdrage laten zien van deze vrijwilligers
aan de maatschappij. Wie zijn deze kanjers!
Tevens willen wij hiermee de verbinding onderling vergroten ; wie is wie en wie doet wat.
Een klein team van fotografen willen hiermee de komende maanden april/mei aan de
slag gaan en zullen u benaderen voor een afspraak om te poseren. Misschien ten
overvloede: let wel het is natuurlijk niet verplicht. Op de foto komt uw naam en taak of
behorend bij team of groep.
Voor vragen en/of informatie : cvanmos@xs4all.nl

De volgende uitgave van Prachtnieuwtjes zal verschijnen in juli 2021

Bezoek onze website www.depracht.nl

