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De Pracht in coronatijd
In de voorgaande aflevering van Prachtnieuwtjes stonden
we nog klaar om te starten met een nieuw begin vol
activiteiten. Weliswaar nog steeds met beperkingen en
maatregelen maar afijn we konden weer. Maar al snel ging
alles weer op slot en wachten we nu vol ongeduld op nieuwe
kansen. De voortekenen zijn in ieder geval hoopvol. De
vaccins komen er aan.
In deze Prachtnieuwtjes een aantal herinneringen hoe we
deze tijd doorgekomen zijn. Daarnaast ook de vaste rubriek
van lief en leed en in ieder geval het laatste woord van
voorzitter Hans die we nu toch echt als voorzitter moeten
gaan missen.
Ook in dit bijzondere jaar wensen wij u allen fijne
kerstdagen en een goede jaarwisseling. Waarschijnlijk in
eigen beperkte kring maar dat is prima. Houd elkaar vast en
blijf gezond!
De redactie

Blz. 6
Verjaardagen januari-maart

Elk nadeel heb…
Het is rustig in De Pracht. Geen activiteiten, noch gezellig

Blz. 7
Beheerder Jos met
pensioen

geklets aan de bar. Op slot, ‘lock down’ heet dat
tegenwoordig. Even de tijd dus voor
een praatje met Piet.

Blz. 8
Van oud en nieuw en de
dingen die voorbijgaan

Piet is voorzitter van de commissie
Beheer en Exploitatie en al sinds zijn
aantreden actief met het maken en
uitvoeren van verbeterplannen voor
het gebouw. En nu in deze stille
periode zonder gasten, vrijwilligers,
cursisten en bezoekers een ideale tijd
voor het aanpakken van duurzaam onderhoud. Piet: “De
toiletten op de bovenverdieping waren al lang een doorn in
mijn oog. Dat werd de afgelopen tijd dan ook groots
aangepakt, evenals vloeronderhoud in de zalen en een
automatisch schuifbare entreedeur. Dat ging natuurlijk niet
allemaal vanzelf. Er was overleg nodig met de gemeente de
eigenaar van het gebouw. Ook financieel was het niet alleen
door De Pracht te dragen. Een lockdown betekent ook geen
verhuur- en exploitatie-inkomsten.” Piet zou Piet niet zijn als
hij niet iedereen wist te overtuigen en zo kon hij met het
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Een kerst- en
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De Pracht wordt
gesteund door het
Oranjefonds
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klusteam van de Pracht en ondersteund door de firma
Willems voor het zware werk aan de slag. En met mooi
resultaat. Piet is dan ook vol lof over zijn team bestaande uit
Toon en Mart voor bouw- en schilderwerk, de beheerders
Unice en Jos (helaas afwezig wegens ziekte),

interieurverzorgster Conny en coördinator horeca Brigitte.
“Het is een leuke club, aldus Piet en we kunnen het goed
met elkaar vinden.” Vergaderen is voor Piet niet nodig.
“Iedereen ziet gelukkig goed wat er gedaan moet worden en
alles wordt meteen besproken en opgelost. Daar ben ik trots
op. Er zijn nog wel plannen zoals het dak, maar dat moeten
we nu maar even de tijd geven. En ook al is er altijd wat te
doen, we hopen toch dat we snel weer open kunnen en liefst
onder normale omstandigheden. Een centrum vol in
beweging voor jong en oud.”

De Boekencarrousel
Je eigen beelden bij de fantasie van de schrijver. Lezen!
Een boeiend avontuur met oneindig veel mogelijkheden.
Voor elk wat wils. Niet vreemd dus dat er meerdere lees- en
boekenactiviteiten zijn in De Pracht, zoals leesgroepen, een
Boekencarrousel en een gastvrije- en gratis boekenkast voor
volwassenen en kinderen. Bij de Boekencarrousel leest men
een gezamenlijk uitgekozen boek dat men vervolgens
bespreekt in de bijeenkomsten met begeleiding van de
ervaren docente Magda.

Lezen een
boeiend
avontuur

Cursusgroep op
afstand
De cursisten Tonnie,
José, Hanny, Michaela
en Letty zijn in ieder
geval enthousiast en
sommigen zijn al vele
jaren lid: “Het werkt
het als een stok achter
de deur om actief te blijven lezen (goed voor de mentale
gezondheid). Daarnaast is het een stimulans om eens een
ander of onbekend genre aan te pakken. Maar bovenal is het
gezellig en leuk om elkaars zienswijze te ontdekken en dit
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met elkaar te bespreken. Bovendien geeft de docente extra
informatie met achtergronden en uitleg over de schrijver en
het ontstaan van dit boek en zijn of haar andere boeken.”
De leesgroep leest alles, fictie en non-fictie, Nederlands of
vertaald, van mannen en vrouwen. Men legt altijd in het
vooruit twee boeken vast zodat iedereen ruim de tijd heeft
het boek te lezen. Of men het boek koopt, leent bij de bieb
of leent van elkaar. De carrousel komt zo’n zeven keer per
cursusjaar bij elkaar en de lijst van gelezen boeken is
indrukwekkend. Een fraaie compilatie van hedendaagse
moderne- maar ook oudere boeken. Een leeslijst waar
menig schooldocent Nederlands jaloers op zou zijn.
De boekencarrousel is een kleine groep met zes tot
maximaal tien deelnemers. Gelukkig geen groot probleem
voor de coronaregels waaraan we nu gebonden zijn. Als de
locatie maar open is kan het altijd doorgaan. Op dit moment
ligt ‘De Goede Zoon’ van Rob van Essen op tafel. ‘Een
gecompliceerd, boek met vele lagen en een verteltoon die
uit alle macht lichtheid blijft uitstralen. Grappig soms en een
diepere betekenis die voortdurend nét onder het oppervlak
schuilgaat.’ Genoeg stof voor een leuke nieuwe ervaring. De
groep heeft er zin en haast zich om weer onder te duiken in
een totaal andere wereld.

“Je kunt iets doen dat bijdraagt
aan de ontwikkeling van een
ander”
Een verminderde betrokkenheid en inzet van vrijwilligers

Fouten
maken
hoort erbij

herkent Frank ook in Waalre. We hebben vaak al genoeg om
ons op te richten wat voorrang krijgt. Bovendien lijkt het
verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen minder sterk.
Volgens Frank hebben we als samenleving steeds meer het
gevoel dat alles perfect moet zijn. Dit ziet hij ook terug in
hoe kinderen tegenwoordig werken. Terwijl je juist het
meeste leert als er iets mis loopt. Fouten maken hoort erbij
en niet elk werkstuk wordt zoals je voor ogen had. De
begeleiders van Technika10 doen er alles aan om een veilige
haven te bied en voor zelfontwikkeling.
Frank Dols is al 12 jaar lid van Technika10 als leiding. Deze
club voor jongens en meiden met interesse voor techniek is
een van de langstlopende jeugdactiviteiten in De Pracht.
Wat drijft hem al die tijd? “Het meeste
voldoening haal ik uit het overbrengen
van mij eigen passie om zo anderen
meer zelfvertrouwen te geven. Je kunt
bijdragen aan iets dat verder gaat dan
jezelf. Je kunt de samenleving een
klein stukje verder helpen en iets
teruggeven. Kinderen zijn de toekomst,
dus hoe mooi is het als je hen wat bij
kunt brengen?” En bij Technika10 is
dat niet alleen een stuk gereedschap,
maar ook inzicht, eigenwaarde en een steuntje in de rug.
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Niet alleen het bijbrengen van vaardigheden is wat Frank
boeit aan het vrijwilligerswerk, maar ook de plek speelt voor
hem een rol. Hij ziet De Pracht als de kapstok voor allerlei
activiteiten en ontmoetingen. “Het is een sterke stichting die
ver ontwikkeld is. Dit maakt het gemakkelijker om er je
thuis te voelen en iets te organiseren.”
Daarnaast heeft hij zich ook zelf ontwikkeld en heeft hij
nieuwe dingen in zichzelf ontdekt, die hij kan toepassen in
zijn rol als vrijwilliger. De interesse voor psychologie en hoe
wij met elkaar samenwerken is gegroeid. Zo vindt hij
voldoende uitdaging, en hij heeft dan ook genoeg ambities
voor nieuwe projecten bij Technika10.

Vrijwilliger
Frank

Fotograaf onbekend

Op dit moment ligt Technika10 stil vanwege de beperkende
coronamaatregelen. Heb je interesse om mee te doen, houd
dan onze kanalen in de gaten en kom een keertje kijken
zodra we weer van start gaan.

PrachtDag in coronatijd
We weten allemaal hoe moeilijk de zorgactiviteiten het
hebben gehad gedurende het afgelopen coronajaar.
Prachtnieuwtjes is dan ook benieuwd hoe het project
‘PrachtDag’ activiteit voor dagopvang en dagbesteding bij
De Pracht dit heeft beleefd en gaat in gesprek me MarieHelène en Els, vrijwilligsters bij deze
activiteit.
“Natuurlijk ging in maart ook onze
dagbesteding dicht, aldus beide dames
en dus begonnen we nog in het klein
met een opkikkerkaartje. Want voor
onze mensen betekent deze
dagbesteding heel veel. En natuurlijk
ook voor hun mantelzorgers.
Marie-Helène
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Maar het alleen zijn is het ergst. Daarna hebben we dit
voortgezet met vooral aandacht, een bloemstukje,
paaseitjes enzovoort. Dit alles thuis bezorgd en aangereikt
op een dienblad vanwege de hygiëne. Ook hielden we
zogenaamde open-raam-gesprekken (gewoon met de
voordeur open), een kleine remedie tegen de eenzaamheid.
Toch waren de mensen ook bang en we merkten dat toch
veel van deze ouderen een stuk zijn achteruitgegaan, zoals
we ook weten van andere projecten zoals Neffe de Kerk in
Waalre en bij vele zorginstellingen in het land.
Gelukkig kregen we in juni toestemming om weer open te
gaan. We hadden al mooie
PrachtDagjournaals voor gasten,
mantelzorgers en vrijwilligers vol
kleurrijke foto’s maar er gaat niets
boven het echte samen zijn en het
samen beleven van een mooie dag met
een praatje, muziek, een spel ter
afwisseling of een wandeling buiten. Ook
de beleeftafel speelt hierbij een rol en
soms is er een uitje en altijd gezellig
samen lunchen.
In het begin van de uitzonderingsperiode
mochten er maximaal 4 gasten zijn, maar wel op drie
dagen. Nu gaan we naar max. 6 gasten en hopelijk
uiteindelijk straks weer als normaal.

Een
mooie
dag…

Nog steeds gaat alles precies volgens de maatregelen al
vergeten sommigen wel eens om afstand te houden. Maar
zeg nou zelf, wie wil nou niet elkaar eens lekker aanraken
en knuffelen. We zijn inmiddels heel goed in handen
wassen. En tafels en stoelen worden steeds opnieuw
schoongemaakt evenals de rummicubstenen, blok voor
blok.”

In memoriam Alex van Mierlo
Helaas is ons op 9 november Alex van Mierlo, vrijwilliger
van het eerste uur na een kort ziekbed ontvallen.
Wij kennen Alex als een altijd rustige en ietwat stille man.
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Nadat hij samen met zijn ouders en zus
naar Aalst verhuisde sloot Alex zich in
1982 als bestuurslid aan bij de Stichting
Jeugdbelangen Ekenrooi. In 1984 was hij
medeondertekenaar van de statuten van
de stichting dat in 1985 zijn 25 jarig
jubileum vierde. Dat werd groots gevierd.
In 1990 werd Alex voorzitter en was mede
oprichter van de fusiestichting De Pracht
Ekenrooi. Omdat hij in de nieuwe stichting
zijn draai niet kon vinden stopt hij dan ook
in 1994 als bestuurslid van De Pracht.
Alex was een van de gangmakers van de befaamde
herfstkampen en zeskampen waar honderden kinderen uit
Aalst aan meededen. Velen zullen zich nog de hilarische
avonden voor de begeleiding herinneren waarbij het
voorkwam dat sommigen aan het eind van de avond met de
kruiwagen vervoerd moesten worden. Alex kon daarover
met veel plezier vertellen.
Jaren later sluit Alex zich aan bij de Biljart club de
Prachtstoters die wekelijks speelt in De Pracht. Hij is daar al
snel bestuurslid, penningmeester, voorzitter en
competitieleider in één. Niet dat Alex een erg goede biljarter
was, maar als hij speelde hielden we allemaal onze adem in.
Hij wist de meest onmogelijke ballen te maken en die zijn
legendarisch geworden als de Alexballen. Als iemand ook
zo’n bal speelde noemden we dat dan ook een echte
Alexbal. Makkelijke ballen daarentegen werden vaker door
hem weer gemist. Alex hield van het spelen, de sfeer maar
zeker ook van de derde helft, waar de nodige witte wijntjes
werden gedronken, heel soms iets te veel. De zogenoemde
“Witte Alex”.
Zoals wij Alex kennen als een rustige, altijd optimistische en
aimabele man, zo heeft hij ook zijn korte ziekbed gedragen
tot het eind toe, alhoewel hij de laatste weken nergens meer
op kon reageren.
Alex je was unne heel fijne mens, we zullen je missen.
Biljartclub De Prachtstoters en De Pracht
Hans van Baal

Verjaardagen
Anoek Arie
Ingrid van Dongen
Connie Sinteur
Hans van Zanten
Coby Boogers
Merian Hoogland
Jacques van der Linden
Roel ter Stege
Angelique de Zeeuw
Jos Boonen

6

4-1
5-1
5-1
6-1
8-1
8-1
8-1
8-1
13-1
14-1

Trudy Dekker
Cocky Nijssen
Fred Heemskerk
Rob Kerkenaar
Bert Klijs
Michel Mariën
Arja Dekens
Ton Goddijn
Marie-Louise Stenden
Helke de Leeuw
Klaas Waal
Harm Koster
Annerose Büchel-van
Steenbergen
Jelle Bos
Nancy Leo
Sanne Gogh
Piet Verhoeven
Hans van Baal
Bianca Baltessen
Ineke Hoogendijk
Annet van den Rotten
Marjolein Merkelbach
Silvy Groeneveld
Ank de Bot-Engelen
Patrick Delisse
Lieke Vos
Maartje Merkx
Ans Ketelaars

Namens De Pracht van harte gefeliciteerd

17-1
18-1
21-1
22-1
23-1
24-1
27-1
28-1
31-1
2-2
6-2
10-2
11-2
16-2
21-2
29-2
2-3
3-3
3-3
5-3
5-3
7-3
17-3
23-3
23-3
25-3
29-3
30-3

!

Onze beheerder Jos Slaats gaat
met pensioen
Na vele jaren actief te zijn geweest in De Pracht gaat Jos
ons aan het eind van dit jaar verlaten om te gaan genieten
van zijn welverdiend pensioen.
In 2007 was er een
vacature voor een
tweede beheerder,
naast Wil Rutter in De
Pracht. Het werd
namelijk steeds
drukker en een
tweede beheerder
was dan ook geen
luxe. Jos solliciteerde
en werd aangenomen.
Al snel had hij het erg
naar zijn zin en heeft hij met veel overgave zijn werk
gedaan. Wij kennen Jos als een rustige en bescheiden man,
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maar wel iemand die naast de beheerderstaken ook houdt
van een praatje en contacten met de gasten. Jos is heel
precies en je kunt dan ook diverse taken zoals zalenplanner
etc. aan hem overlaten.
Groot was de schrik toen Jos ons een aantal weken geleden
vertelde dat hij mede op aandringen van zijn collega’s naar
de arts was geweest en dat het niet zo goed ging. In het
ziekenhuis werd een tumor aan de galweg geconstateerd,
die naar het blijkt wel operabel is zoals het heet.
Jos heeft nu een langdurende operatie gehad en met
voorlopig goed resultaat. Er volgt nu een langdurige periode
van revalidatie en behandelingen. Bij het verschijnen van
deze Prachtnieuwtjes is Jos weer thuis en hopen wij met zijn
allen op een voorspoedig herstel.
Door de maatregelen in verband met coronavirus betekent
dit dat we alle feestelijkheden rond zijn welverdiende
pensioen uitstellen tot het weer mogelijk is. We gaan het
zeker groots aanpakken.
Jos , namens het bestuur, je collega’s en alle gasten,
bedankt voor de vele jaren goede zorg, je vriendschap en je
collegialiteit, en wensen jou en Petra een Prachtige tijd na je
pensioen.

Van oud en nieuw en de dingen
die voorbijgaan
Wij, brave inwoners van Nederland en met ons vele

column

miljoenen wereldburgers zitten inmiddels al zo’n acht
maanden onder het bewind van het Covid-19 virus, in de
volksmond meestal genoemd corona. Alsof het een liefelijke
dame betreft, ‘lovely Corona’. Na enige tijd is men het ook
wel het- of de corona gaan noemen. Hetgeen al een wat
meer boosaardiger klank in zich bergt. Want leuk is ze niet
die Corona. Zieken, doden, gezondheidszorg in de war,
gezagdragers met organisatieproblemen en tegenstrevende
wetten, burgers strak aan de lijn en grote economische
schade. Ziedaar de gevolgen van een maatschappelijke
ramp, een pandemie die sommigen wel vergelijken met
oorlog. Een vergelijk dat volkomen mank gaat en waarbij
oorlogssituaties zeer zeker niet te prefereren zijn. Zelf heb
ik nooit een echte oorlog meegemaakt maar een goede
kennisname van het vele oorlogsgeweld doorheen de
geschiedenis tot op de dag van vandaag doet mij er
geenszins naar verlangen.
Was in aanvang nog de minister-president de baas over de
te nemen maatregelen, allengs werd dit gevolgd door een
kernkabinet, vakministers met coronaverantwoordelijkheid,
het rijksinstituut voor de volksgezondheid, het outbreak
management team, een red alert groep, de burgemeesters
van de veiligheidsregio’s en een scala aan virologen,
intensive care specialisten en wetenschappers met kennis
van het menselijk gedrag. Daarna kwamen de waarheid- en
waanzinpredikers, de mediaspecialisten, de ingezonden-
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eigenstukjesschrijvers en de burgers met een niet mis te
verstane mening op de sociale media. Dit alles zou nog wel
te verteren zijn geweest, ware het niet dat een eenvoudige
informatievoorziening transformeerde tot een ware showbizz
met bijbehorend verdienmodel. Nieuwsitems werden
uitgebreide bulletins. Bulletins werden persconferenties met
duidingen vooraf en intensieve nabesprekingen. Radio- en
teevee gonsden de ganse dag in de herhalingsstand met
elke snipper coronastof. Er viel niet aan te ontkomen, zoals
de grafietregens schijnbaar horen bij de staalproductie.
Praatprogramma’s, enkel nog gevuld met coronaspecialisten
en coronadeskundigen. Ongetwijfeld allemaal zeer
bekwaam, maar geen haar beter dan de vele zelfverklaarde
deskundigen op straat. Allemaal met een eigen mening,
opvatting en zienswijze. Om moe van te worden. Corona zal
het nog wel een tijdje vol houden. De schrijvers en
vertolkers met een jaareinde-opdracht zullen het moeilijk
krijgen. Zonder de corona zitten zij met een lege etalage.
Maak daar maar eens iets leuks van. Online, zonder publiek,
maximaal drie personen, op afstand en mondkapje op. Niet
zoenen dus!
Cor

Wandeling
Het zal beslist velen opgevallen zijn: er wordt heel veel
gefietst en gewandeld in coronatijd. Niet verwonderlijk
natuurlijk, er is niet veel mogelijk in gezelschap, op afstand
en zonder café of terrasbezoek. Geen familie en
vriendenontmoetingen, geen onnodige reizen en geen
activiteiten in clubverband. Dus houd niets ons tegen om de
fiets te pakken of de wandelschoenen aan te trekken. Fris er
op uit. De paden op, de lanen in om te genieten van de
mooie omgeving in Waalre. Dit keer dicht bij huis maar
misschien toch niet voor iedereen bekend : het wandelpad
over landgoed Eeckenrhoode naar de Achtereindsestraat.
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Ga naar de hoek Koningin Julianalaan de Hurken. En ga
meteen het struikgewas in. Enigszins verscholen is daar een
klein paardenveldje. Aan de zijkant daarvan begint een smal
wandelpad. Even het voetgangersbrugje over en dan het
pad langs de Tongelreep volgen. Achter de tennisbanen
door. Even later weer een brugje. Volg het pad en je komt
uit op de Achtereindsestraat. Je kunt nu een rondje maken
rechtsom terug naar de Hurken of linksom langs de
Pimpernel en terug naar het dorp.
Natuurlijk zijn er ook nog meer mogelijkheden. Maar
daarover een volgend keer. O ja, voor dit paadje moet je
wel goed ter been zijn. Het is een echt geitenpaadje!

Een kerst en nieuwjaarsgroet van
voorzitter Hans van Baal
Beste vrijwilligers, collega’s, vrienden en alle andere
betrokkenen bij gemeenschapscentrum De Pracht.
Toen wij in december 2019
de Kerst-Nieuwjaarsgroet
schreven, wensten wij dat
2020 voor De Pracht
wederom een bijzonder
succesvol jaar zou mogen
worden.
Wij konden toen niet
bevroeden dat 2020 een
jaar zou worden waarbij
alles en iedereen in de
greep van het coronavirus
zou geraken. Ook voor De
Pracht had de lockdown in
de eerste golf en de
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gedeeltelijke lockdown in de tweede golf verstrekkende
gevolgen.
Het jaar begon voortvarend voor de Pracht. De cursussen
waren goed bezet. Butterfly was druk bezig met de
voorbereidingen voor hun voorstelling. De jeugd activiteiten:
Creakids, Electro en Lego
league club en Techica 10
mochten zich verheugen
in toenemende
belangstelling van de
kinderen.
We kijken terug op een
bijzonder geslaagde
carnavalsviering in de
Pracht met vier dagen feest voor jong en oud.
En toen: Op 16 maart moest de Pracht haar deuren sluiten
voor alle activiteiten, ook PrachtDag. Gelukkig kon het
personeel doorgaan en werd er behalve een grondige
schoonmaakbeurt ook achterstallig onderhoud gepleegd.
Ook moest er veel gecommuniceerd worden met gebruikers,
vrijwilligers, gemeente etc. Er ontstonden Prachtige
initiatieven met name voor en door de vrijwilligers en gasten
van PrachtDag. Sommige activiteiten werden verplaatst
naar buiten.
Toen kwam het goede bericht dat we op 1 juni stapsgewijs
weer open konden met inachtneming van veel RIVM
richtlijnen. Protocollen en richtlijnen werden opgesteld, maar
gelukkig draaiden we weer alhoewel in beperkte mate.
Nodige aanpassingen werden getroffen o.a. kuchschermen
om toch alles veilig te laten verlopen. De grote huurders
zoals de bridgeclubs en Trinity Church konden echter niet
doorgaan, evenmin als het ZomerVakantiekoor. Helaas kon
ook de voorstelling in De Schalm van Butterfly niet doorgaan
Wij kregen gelukkig financiële ondersteuning met een
tegemoetkoming van de TOGS regeling en de
tegemoetkoming van de z.g. NOW regelingen. Zodoende
kon het personeel doorgaan en doorbetaald worden en
werden de omzet verliezen gedeeltelijk gedekt. Recent
hebben we ook de derde batch van de NOW regeling
ontvangen. Ook de gemeente dacht met ons mee. Dit alles
betekent dat we vooralsnog kunnen draaien.
In de zomer hebben we de toiletgroepen vervangen met
veel hulp van een paar vrijwilligers die wij zeer veel dank
verschuldigd zijn.
En dan op 16 oktober: Nieuwe maatregelen vanwege de
tweede golf. De horeca moet dicht, hetgeen toch echt een
van de pijlers is zeker voor een gemeenschapscentrum
waarin ONTMOETEN met hoofdletters geschreven wordt. Op
4 november een tweede lockdown waarbij De Pracht weer
gesloten moest worden. Gelukkig konden de PrachtDag, ‘t
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Toverstokje en de jeugdactiviteiten wel doorgaan. Wederom
moesten alle protocollen en richtlijnen aangepast worden.
Op 18 november mochten we gelukkig weer beperkt open
echter niet de horeca. Veel gebruikers komen toch al is het
maar om er even uit te zijn. Ook de cursussen draaien weer.
Natuurlijk alles volgens de strenge RIVM richtlijnen.
En nu duiken we december in, normaal gesproken ook voor
en binnen De Pracht een feestmaand. Laten we hopen dat er
enige versoepeling van de maatregelen komt.
Er zijn gelukkig ook fijne zaken te melden. We stonden
uitgebreid stil bij het 25 jarig jubileum van ons aller Trudy
Dekker. We weten dat we de door ons voorgedragen
vrijwilligers voor de vrijwilligerspenning en de Wij Waalre
talent penning gaan krijgen op een nader te bepalen tijdstip.
Helaas moeten we de namen van de genomineerden nog
even onder de pet houden maar daar komen we later zeker
op terug.
Wij zijn zeer verguld met de inzet, betrokkenheid en
onvoorwaardelijke steun van eenieder: personeel,
vrijwilligers, gebruikers en overheidsinstanties in deze
moeilijke tijd.
Dat geeft ons allen vertrouwen in de toekomst. Dat we
zodra het kan weer naar normaal zullen gaan. En normaal
voor De Pracht is weer een topjaar.
Wij zijn al onze mensen zeer erkentelijk. Mij rest om
namens het bestuur iedereen fijne Kerstdagen (al dan niet
in beperkte kring) en een voorspoedig maar zeker nu een
heel gezond en Prachtig 2021 te wensen.
Een trotse voorzitter
Hans van Baal

Prachtnieuwtjes
Intern bulletin voor
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& Marketing
cvanmos@xs4all.nl
06-29477734

Bezoek onze website: www.depracht.nl
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