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Prachtflits is een uitgave van Stichting De Pracht Ekenrooi, bedoeld om
belangstellenden op de hoogte te houden van de activiteiten en de ontwikkelingen
rondom De Pracht. Meer informatie vindt u op de website van De Pracht:
www.depracht.nl.
Wilt u de Prachtflits niet meer ontvangen, mail dan naar prachtflits@depracht.nl.

Appeltjes van Oranje 2016
De Pracht is één van de drie winnaars van
de Appeltjes van Oranje 2016! Dit is een
prijs van het Oranje Fonds voor succesvolle
sociale initiatieven die verschillende
groepen mensen samenbrengen. Het is een
enorm succes voor iedereen die als
vrijwilliger, medewerker, gebruiker of
bezoeker is betrokken bij De Pracht. De
uitreiking van de prijs – een geldprijs van €
15.000,- en een beeldje - is op 26 mei. We
willen iedereen heel hartelijk bedanken
voor de felicitaties, de bloemen en andere
attenties. Meer informatie:
http://www.depracht.nl/nieuws/appeltjevan-oranje-voor-de-pracht.

Prachtnieuws
Informatieavond voor vrijwilligers en vaste gebruikers
De jaarlijkse informatieavond voor vrijwilligers en vaste gebruikers van De Pracht
wordt gehouden op woensdagavond 20 april van 20.00 tot ca. 21.30 uur. Op de
agenda staan onder meer de presentatie ‘De Pracht: Het gemeenschapscentrum
van
ruari 2014
de toekomst’ en ontwikkelingen in 2016 en 2017. Aanmelden kan door een mailtje te
sturen naar depracht@depracht.nl.

Activiteiten
Vernieuwde jeu-de-boulesbaan geopend

Op 5 april is de vernieuwde jeu-deboulesbaan officieel geopend door Thea
Beijersbergen van Henegouwen van de
Jeu-de-boulesclub van de PVGE afdeling
Aalst-Waalre en Valkenswaard, wethouder
Alexander Holstein en Piet Verhoeven,
voorzitter van de commissie Beheer &
Exploitatie van De Pracht. De club van de
PVGE speelt iedere dinsdagmiddag op de
baan. Ook bezoekers van De Pracht
kunnen de baan huren. Wie
geïnteresseerd is om op
donderdagochtend van ca. 10.00 tot 12.00
uur in clubverband te spelen, kan contact
opnemen met Ans Meijvis, e-mail
meijvis57@live.nl.
Zie voor meer informatie ook
http://www.depracht.nl/nieuws/vernieuwdejeu-de-boulesbaan-geopend.

Poppenkast Pluim op bezoek bij De Pracht

Op woensdag 13 april is er om 10.00 uur
een optreden van Poppenkast Pluim uit
Waalre in De Pracht. Het optreden vindt
plaats tijdens de Inloopochtend ’t
Toverstokje die wekelijks wordt
gehouden van 9.30 tot 11.00 uur. De
inloopochtend is bedoeld voor
(groot)ouders en verzorgers en hun
kinderen van 0 tot 4 jaar. De kosten voor
de inloopochtend zijn € 2 per gezin; voor
de poppenkastvoorstelling wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.

High tea en/of high wine bij
Prachtdames
De Prachtdames organiseren op
donderdag 21 april vanaf 20.00 uur een
high tea en/of high wine voor dames van
alle leeftijden. De thee en de wijn zijn in
De Pracht te koop; (zelfgemaakte)
hapjes graag zelf meenemen. Meer
informatie:
http://www.depracht.nl/nieuws/high-teaenof-high-wine-bij-prachtdames.

En verder op de agenda
Rikken
Repair Café Waalre
Juridisch Spreekuur
Rommelmarkt en Theezakjesruilbeurs
Ons Eetcafé
Gespreksgroep mantelzorgers
Inloop ’t Toverstokje
PrachtDag

.

vrijdagen 15 en 29 april vanaf 20.00 u
zaterdag 16 april 9.00 tot 12.00 u
zaterdag 16 april 10.00 tot 12.00 u
zondag 17 april 10.00 tot 16.00 u
dinsdag 12 april 12.00 u en 26 april 17.00 u
maandag 25 april 9.30 tot 11.30 u
iedere woensdag 9.30 tot 11.00 u, behalve in
schoolvakanties; 13 april Poppenkast Pluim
iedere maandag en woensdag

Cursussen

In de komende weken wordt het nieuwe cursusaanbod gefaseerd gepubliceerd op de
website. Onder het kopje Cursussen staat dus tijdelijk oude en nieuwe
cursusinformatie. Uiterlijk eind juni is het overzicht actueel. Meer informatie:
www.depracht.nl/overzicht-van-alle-cursussen.

