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Beste vrijwilligers, medewerkers, vrienden en andere betrokkenen bij
Gemeenschapscentrum De Pracht
Vanuit een zonnig Zuid-Frankrijk een kort voorwoord van uw voorzitter.
Voor de meesten zit de vakantie er weer op en het seizoen voor De Pracht
is ook weer gestart. Enkele activiteiten zijn in de zomer gewoon
doorgegaan, ook al was het tropisch heet.
Maar liefst drie teams van De Pracht namen deel aan de Dorpsquiz en niet
onverdienstelijk: allen eindigden hoog in de sub-top.

De Pracht wordt gesteund
door het Oranjefonds

We hebben een nieuw college van wethouders en deze hebben in juli een
spontaan bezoek gebracht aan De Pracht mede op uitnodiging van Unice.
Het seizoen 2017/2018 kende een mooie laatste termijn met een prachtige
dansvoorstelling van Butterfly en een grote deelname van De Pracht aan
het openingsfeest van het gemeentehuis.
Op 2 september is er weer de open dag geweest, waarbij ikzelf helaas niet
aanwezig was. Daar zijn al onze cursussen etc. voor het voetlicht gebracht.
Mede door het prachtige weer was het weer een feestelijke dag. Ook onze
burgemeester met zijn echtgenote en de wethouder Alexander van Holstein
waren aanwezig.
Het programmaboekje in nieuwe vorm is inmiddels ook klaar en in AalstWaalre verspreid. Een hele inspanning van de commissies met name de
Commissie Communicatie maar het resultaat mag er zijn. Waarvoor onze
grote dank.
Het Doemee project zal ook in het komende seizoen vastere vormen
aannemen.
Tevens wil ik u aandacht vragen voor de sponsoractie van de Jumbo in de
Voldijn waar ook De Pracht dit jaar aan deelneemt.
Rest mij om jullie allen een fantastisch seizoen 2018/2019 toe te wensen!
Namens het bestuur van SDPE,
Hans van Baal, Voorzitter
Nieuwe vrijwilliger:
Lieke van Sambeek / CC&M
Nieuwe stagiaire:
Maymuuna Dhubow / CZW / PrachtDag
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Willemien van Gompel: “Soms moet je het los durven laten.”
Onlangs nam Willemien van Gompel afscheid bij De Pracht van haar geliefde ‘Crea-kids’, een activiteit
die zij maar liefst 41 jaren onder haar hoede heeft gehad. Een monument van standvastigheid en
doorzettingsvermogen die je heden ten dage nauwelijks nog ziet. Maar Willemien genoot ervan met hart
en ziel of zoals zij het zelf zegt: “Soms ging ik er mee naar bed en stond er ook weer mee op ”, dus het
werd tijd voor verandering. Samen met Willemien kijken we terug op een bewogen stukje vrijwilligerswerk.
Willemien: “Ik heb er nooit voor geleerd of in dit vak gewerkt, maar ik ben er wel een beetje mee
opgegroeid. Vader was een echte doe-het-zelver. Hij was melkboer en kruidenier in de Gestelsestraat en
er was altijd veel werk. Ik was de jongste in een
gezin van 5 en heb altijd meegewerkt.
Ik begon ’s-avonds met kleien en macramé (een
handwerk met touw knopen) bij Jeugdbelangen
Ekenrode in het noodgebouwtje van de kerk.
Dochter Yvonne was toen nog maar een jaar of
drie. Bij de nieuwbouw gingen we mee op in De
Pracht en ik heb daar later de knutselclub
overgenomen. Dit was een goed draaiende
activiteit. Vaak waren er groepen van 20 – 25
kinderen. Eerst in de leeftijd van 5-8 jaar, later
werd het vanaf 4 jaar. Wij waren een hechte club
leiding en het ging onderling goed. De activiteit
ging altijd door en we hadden veel voldoening van
het werk met de kinderen. De kinderen blijven
meestal zo’n jaar of vier. Met het teruglopen van
het kindertal kwam er ook wat verloop bij de
leiding. Op het laatst waren we nog maar met drie
en er kwam echt teveel op me af. Het
voorbereiden is veel werk en ik was er dagenlang
mee bezig.” Willemien: “Ik weet wel, ik geef niet
gauw iets uit handen maar met het ontlasten van
anderen ging ik er bijna zelf onderdoor. Ik dacht
wel eens als ik nu niet stop dan kom ik er nooit
meer van af. Er moest een nieuwe frisse wind
komen! Er zijn nu nieuwe enthousiaste mensen
bijgekomen. Een goed moment dus om het los te
laten en met een gerust hart over te geven, al zal
ik het toch nog wel eens missen.”
Willemien weet De Pracht nog wel te vinden en
wil heus nog wel eens inspringen bij grote vaste
activiteiten, maar niet meer elke week. “Ik heb
voorlopig even genoeg te doen en ik houd me fit
met 3x in de week sporten.” Wel gaat ze er
vanavond toch weer naar toe om te helpen met
het opruimen van de kasten. Willemien: “De kasten zitten nog vol materiaal. Ik was een echte
bewaarfreak, want met knutselen heb je van alles nodig. Ik kan met restmaterialen iets maken. Nu is de
Action een uitkomst voor allerlei spulletjes. Op dit moment zijn er verschillende Poolse kinderen op de
club en net als altijd, de kinderen vinden het prachtig. Ik wordt nog wel eens herkend door de kinderen die
bij mij op de club zijn geweest. Erg leuk en ik kijk terug op een mooie en goede tijd. Ik heb een mooi
afscheid gehad met een leuke collage van een van de nieuwe leidsters: ‘Willemien – Prachtvrouw’!

Bezoek onze website www.depracht.nl

Bezoek De Pracht ook op Facebook
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De PrachtDag op bezoek bij Stal de Groof
Een van de gasten van De PrachtDag, de activiteit
dagopvang bij de Pracht, is ook tweemaal in de week te
gast bij zorgboerderij Stal de Groof in Eindhoven. Een
mooie reden en gelegenheid voor een
vriendschappelijk bezoek en uitje voor de gasten van
de Pracht. Eind augustus was het zover. Een kleine
colonne auto’s stond klaar om iedereen te vervoeren
naar het prachtige buitengebied in onze eigen regio.
Al bij al nog een heel geregel zo met z’n twintigen en
ook rolstoel en rollators moesten mee natuurlijk. Een
landelijke boerderij met veel ruimte rondom, de
overdekte manege in het midden. De PrachtDag werd
hartelijk ontvangen met koffie, thee en iets lekkers. De zorgboerderij is een familiebedrijf en wordt gerund
door Vera, Wim en Joke de Groof en Sanne Verhoeven. Zij begonnen in 2007 de zorgboerderij waarbij
kwaliteit voorop staat. In 2014 behaalden zij dan ook het Keurmerk “Kwaliteit laat je zien” van Landbouw
en Zorg. Het hele jaar door zijn er binnen en buitenactiviteiten. De manege is ook paardenhotel en het
berijden van de paarden kon bewonderd worden vanuit de gemeenschappelijke ruimte. We maakten een
mooie wandeling over langs de stallen. Iedereen genoot ervan en bewonderde de paarden. Ook het
bloemrijke erf trok bekijks. En dan zijn er nog het pluim- en kleinvee zoals kippen, konijnen en geiten en
de fruitboomgaard. Echt genieten dus met bovendien fantastisch weer. Gasten van deze zorgboerderij
hoeven zich hier niet te vervelen. Met de bloemen- en moestuin, de stallen, dieren en het onderhoud met
allerlei klusjes is een dag zo gevuld. En de gezelligheid wordt zeker niet vergeten. Samen koffie drinken
en eten, een spelletje, een frisse wandeling en genieten van de natuur. Of gewoon even lekker niksen en
een dutje doen. We hadden echt een prachtige middag met zelfs nog een rondje op de duo-fiets. Eigenlijk
al veel te snel moesten we weer naar huis. En met de bijna onvermijdelijke file lukte dat maar net. Nog
net op tijd voor de taxi’s die onze gasten kwamen ophalen.
Terugblik op een zonnige en gezellige Open Dag
Op zondag 2 september vond de jaarlijkse Open Dag plaats. Dit is de officiële opening van het nieuwe
seizoen. Men kon kennismaken met het aanbod van vaste en kleinere activiteiten, docenten van
cursussen en activiteiten voor de jeugd.
Een aantal onderdelen was dit jaar nieuw op het programma. Zo werd er deze middag ook een
kindermarkt en rommelmarkt georganiseerd. De verkopers profiteerden van de aanloop die de Open Dag
altijd al trekt en waren dan ook tevreden. Aan het eind van de middag waren de kleedjes van de kinderen
aardig opgeruimd, en van de opbrengst konden de kinderen meteen wat lekkers kopen bij de
naastgelegen snoepkraam.
Ook nieuw dit jaar was de workshop van Backstage, waarbij iedereen in Zaal 1 spontaan de vloer op
ging. Willem, eigenaar van de dansschool, was erg blij met de actieve deelname. Ook werd het publiek
enthousiast van de percussieworkshops, waar je kon ontdekken hoe goed je ritme was. De demonstratie
van de groep kreeg een warm applaus. Ondertussen werd in de keuken van De Pracht vier maal een
korte pizza workshop gegeven, waardoor het de hele middag heerlijk rook naar versgebakken pizza.
Gedurende de middag was het podium buiten een goede plek om te vertoeven, vanwege de mini-lessen
van Butterfly en de gezellige
band ‘Da is Ok’, die bekende
covers ten gehore bracht. Ook
de burgemeester en zijn
vrouw kwamen langs om De
Pracht en de bezoekers een
warm hart toe te dragen. Aan
het eind van de middag werd
op het volle buitenterras
teruggekeken op een mooie
start van het seizoen.
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Open dag Backstage
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