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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.

Activiteiten
Gespreksgroep voor mantelzorgers
De Pracht is gestart met een gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met
onder anderen dementie. De bijeenkomsten vinden om de twee weken plaats op
maandag van 9.30 tot 11.30 uur. De begeleiding is in handen van Elly van Ast,
ervaringsdeskundig mantelzorger. Dankzij een financiële bijdrage van de gemeente
Waalre is de deelname kosteloos. Meer informatie:
http://www.depracht.nl/nieuws/gespreksgroep-voor-mantelzorgers-gestart.

Creatieve avond voor Prachtdames
Op donderdag 17 maart vanaf 20.00
uur maken de Prachtdames een
artisjok van (paas-)servetten.
Deelnemers moeten zelf 60 stevige
servetten meenemen en ongeveer 20
paperclips en zich vooraf per mail
opgeven bij Janny Derkx, e-mail
jannyderkx@hotmail.com.
Voor dames die liever iets anders
doen, is er de mogelijkheid te sjoelen
of een (zelf meegebracht) spel te
spelen. Aan de avond zijn geen
kosten verbonden. Meer informatie:
http://.depracht.nl/activiteiten/activiteit
en/prachtdames.

Zomerkledingbeurs kinderen
De gratis toegankelijke zomerkledingbeurs voor kinderen vindt dit jaar plaats op
2014
zaterdag 19 maart van 10.00 tot 12.00 uur. Inschrijven voor deelname aan deruari
beurs
à € 1,- kan tot 18 maart op werkdagen tijdens kantooruren bij De Pracht. Welkom is
goede, eigentijdse baby-, kinder- en tienerkleding vanaf maat 74 tot en met maat S.
Meer informatie: Ingrid van Dongen, telefoon (040) 2214279 (na 18.00 uur) of via
http://www.depracht.nl/activiteiten/beurzen-markten/kledingbeurzen.

Paaseieren zoeken bij De Pracht

Op zaterdag 26 maart van 14.00 tot
15.30 uur kunnen kinderen tot en met 12
jaar paaseieren zoeken in het bos in
Aalst. Het vertrek is bij De Pracht en de
paashaas heeft de leiding. Hij vindt het
leuk om mooie kleurplaten en tekeningen
te krijgen om in de zaal op te hangen. Na
afloop is er een glaasje ranja en een
verrassing. Deelname kost € 2,50.
Meer informatie:
http://www.depracht.nl/node/150.

Rommelmarkt en Theezakjesruilbeurs

De eerstvolgende rommelmarkt is op zondag 17 april van 10.00 tot 15.00 uur. De
toegang is gratis. Er is nog een beperkt aantal tafels beschikbaar voor verkopers,
huur vanaf € 4,-. Meer informatie: Frank Schoenmakers, e-mail
rommelmarktdepracht@gmail.com. De Theezakjesruilbeurs vindt tegelijkertijd plaats.

Expositie
In de ontmoetingsruimte is de komende maanden een expositie te zien van werken
van Schilderskring De Vrije Prachtschilders.

En verder op de agenda
Rikken
Repair Café Waalre
Juridisch Spreekuur
Ons Eetcafé
Opening jeu-de-boulesbaan
Referendum Oekraïne
Inloop ’t Toverstokje

vrijdagen 25 maart en 1 april vanaf 20.00 u
zaterdag 19 maart 9.00 tot 12.00 u
zaterdag 19 maart 10.00 tot 12.00 u
dinsdagen 22 maart 17.00 u en 12 april 12.00 u
dinsdag 5 april ‘s middags
woensdag 6 april; stemmen bij o.a. De Pracht
iedere woensdag 9.30 tot 11.00 u, behalve in
schoolvakanties; 13 april Poppenkast Pluim
iedere maandag en woensdag

PrachtDag

.

Cursussen

Voor kinderen uit de groepen 7 en 8 starten cursussen TypeWorld op 17 en 18
maart. Er is nog beperkt plaats. Verder kunnen kinderen van 4 tot 8 jaar nog steeds
instromen bij het kinderballet op woensdagmiddag.
De Vervolgcursus digitale fotografie is wegens omstandigheden uitgesteld naar het
najaar van 2016.
Meer informatie: http://www.depracht.nl/overzicht-van-alle-cursussen.

Vacatures
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom bij De Pracht. Momenteel zoeken we met name
mensen die zich willen inzetten als gastheer/-vrouw en voor de
Activiteitencommissie. Meer informatie: http://www.depracht.nl/vacatures

