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Van de Redactie
De redactie wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016. Wij hebben het
vaste voornemen om de Prachtnieuwtjes volgend jaar nog aantrekkelijker te maken voor
de lezers. Daarbij zijn we bijzonder geholpen en gestimuleerd door de resultaten van de
enquête.

Beste vrijwilligers, vrienden en andere
betrokkenen bij De Pracht,
En zo staan wij weer aan het eind van een voor De
Pracht bijzonder jaar 2015. Sinterklaas, de kerstdagen
en de jaarwisseling zorgen weer voor veel reuring met
veel activiteit in en rond De Pracht. Dit is ook altijd de
tijd om weer even terug te blikken op het afgelopen
jaar.
Ook 2015 was weer een bijzonder jaar voor De
Pracht. PrachtDag, Repair Café, Ons Eetcafé – een
greep uit de activiteiten die in 2014 zijn gestart - zijn succesvol doorgezet. Er is een
tweede PrachtDag begonnen op maandag en tegelijk met het Repair Café is er nu iedere
derde zaterdagochtend van de maand een Juridisch Spreekuur, waarvoor inmiddels veel
belangstelling is.
We hebben een nieuw vierjarenplan 2015-2018 opgesteld, waarover elders in deze
Prachtnieuwtjes meer. Verder zijn we ons meer gaan profileren als
Gemeenschapscentrum: door, voor en van de gemeenschap.
En met succes. Niet voor niets wordt De Pracht in diverse publicaties opgenomen als het
voorbeeld van een Gemeenschapscentrum van de toekomst. Dit varieert van interviews in
de media, een artikel in het jubileumboek van ‘t Heft (platform voor gemeenschapshuizen
in Noord-Brabant) tot een artikel van Movisie (landelijk kennisinstituut en adviesbureau
voor sociale vraagstukken) dat aan de Tweede Kamer is aangeboden.
We kijken terug op een schitterende uitvoering van
Dansgroep Butterfly in juni, een goed bezochte Open
Dag en een zeer geslaagde Halloweentocht met meer
dan 700 (!) deelnemers.
Uiteraard zijn er meer successen, maar het zou te ver
voeren om die hier allemaal te vermelden. De
publieksstemweek voor de verkiezing van Appeltjes van
Oranje wil ik nog wel even noemen. Wat een
enthousiasme in de gemeente Waalre! Iedereen
bedankt voor zijn of haar stem voor De Pracht. Eind
januari weten we meer
Helaas hebben wij het contract met Paladijn/Cordaad
Welzijn moeten beëindigen dat betrekking heeft op de werkzaamheden van Frank Toonen
als professionele sociaal-cultureel ondersteuner bij De Pracht. Wij zijn Frank bijzonder
erkentelijk voor alles wat hij in meer dan 31 jaar voor De Pracht heeft betekend. Verderop
in deze Prachtnieuwtjes een leuke bijdrage van Frank.
(vervolg op blz 2)

Wij weten als geen ander dat wij niet zo succesvol kunnen zijn zonder de bijdrage en ondersteuning van alle
vrijwilligers en het bestuur is jullie daar zeer erkentelijk voor. Wij zijn er trots op dat we nog steeds meer dan 170
vrijwilligers hebben, die actief zijn binnen De Pracht. Bij het ter perse gaan van deze Prachtnieuwtjes hoorden wij
dat de nominaties van vier Prachtvrijwilligers voor de gemeentelijke vrijwilligerspenning zijn gehonoreerd. Proficiat!!
Meer hierover leest u na 18 december op Facebook en onze website en uiteraard ook in de volgende
Prachtnieuwtjes.
Overigens hebben we ook nog een aantal vacatures voor nieuwe vrijwilligers!
Namens het bestuur van De Pracht wens ik alle vrijwilligers, medewerkers, relaties, uw families en allen die u
dierbaar zijn hele prettige feestdagen en een PRACHTig 2016!!!

Het bestuur van Stichting De Pracht Ekenrooi
wenst u allen prettige feestdagen!
Dat 2016 in alle opzichten een “PRACHTjaar” mag worden.

Namens het bestuur van Stichting De Pracht Ekenrooi,
Hans van Baal, voorzitter

Frank Toonen neemt afscheid
Door de herstructurering in de zorg komt de
dienstverlening van gemeenschapscentra in een heel
ander perspectief te staan. Mensen zullen in de
toekomst steeds vaker een beroep doen op elkaar.
Burgers zullen zelf steeds vaker het heft in handen
nemen om allerlei zaken te realiseren die nodig zijn om
de leefbaarheid in het dorp in stand te houden. Dit is bij
uitstek het werkterrein van buurthuizen en
gemeenschapscentra. Zij bieden niet alleen de
faciliteiten, maar brengen door hun praktische instelling
burgers en professionals bij elkaar. Daarnaast hebben
zij een ruime ervaring in het werken met vrijwilligers.
Vrijwillig, maar niet vrijblijvend, dat is één van de peilers
van De Pracht.

Op zaterdag 14 november heb ik tijdens het
vrijwilligersfeest formeel afscheid genomen van De
Pracht.
Ruim drie jaar geleden werd bekend dat de gemeente
Waalre vanwege de bezuinigingen de inzet van een
sociaal-cultureel werker niet langer financieel wilde
ondersteunen. Dat betekende het einde van de
ondersteuning voor De Pracht van een sociaal-cultureel
werker. Afgelopen jaren is die ondersteuning
trapsgewijs teruggebracht en vanaf 2016 is er geen
ondersteuning meer.
Voor mij kwam daarmee na ruim 32,5 jaar een einde
aan mijn eerste echte baan.
Vanaf 15 maart 1983 ben ik beroepsmatig actief
geweest voor De Pracht. De eerste jaren als
jongerenwerker voor Stichting Jeugdbelangen Ekenrooi
en na de fusie met Stichting Wijkgebouw De Pracht ook
werkzaam voor het volwassenenwerk bij de nieuwe
Stichting De Pracht Ekenrooi.
Ik heb dit werk altijd met enorm veel plezier gedaan. Ik
ben in die tijd getuige geweest van de ontwikkeling van
een bescheiden wijkcentrum uit 1981 tot een veelzijdig
centrum voor de lokale gemeenschap. Deze
ontwikkeling is nog lang niet klaar!
Bezoek onze website www.depracht.nl

Genoeg hierover, want ik schrijf dit stukje omdat ik niet
iedereen op het vrijwilligersfeest heb kunnen bedanken.
Ik ben in de speech van voorzitter Hans van Baal
uitgebreid in het zonnetje gezet, maar datzelfde
compliment wil ik maken naar alle vrijwilligers en
natuurlijk ook naar mijn collega’s! Niemand kan dit werk
alleen! Bedankt allemaal voor jullie steun, inzet, geduld,
wijze raadgevingen, doorzettingsvermogen, integriteit,
creativiteit, eerlijkheid en niet in de laatste plaats jullie
humor! Bedankt voor de mooie tijd!
In het bijzonder wil ik ook de support noemen die ik
tijdens mijn ziekte heb mogen ontvangen en de
geweldige acties naar aanleiding van de aardbeving in
ons geliefde Nepal.
Ik blijf werken voor Paladijn, tegenwoordig Cordaad
Welzijn. Ik beman het Steunpunt Mantelzorg
Cranendonck, doe samen met een collega en 8
vrijwilligers het project Buurtbemiddeling in
Valkenswaard/Dommelen én heb -ook weer samen met
vrijwilligers- het Taalcafé in Valkenswaard opgezet en
heb nog een paar kleinere taken. Ik woon nog steeds in
de wijk Ekenrooi in Waalre en zal jullie dus ongetwijfeld
regelmatig tegenkomen. Nogmaals bedankt en De
Pracht zal altijd een bijzonder plekje in mijn hart hebben.
Groetjes, Frank

Nieuwe kopij voor 1 maart

De Pracht en de Appeltjes van Oranje

De stemweek voor het publiek zit erop. U heeft er wel
vast wel iets van gemerkt: we hebben een mail gestuurd
aan onze vrijwilligers en relaties, we stonden in De
Schakel en het Eindhovens Dagblad en we waren op
Radio Horizon. Bij de ingang van De Pracht stond een
heus stemhokje, dat toepasselijk was versierd. Op
diverse plekken in het dorp hingen posters en flyers en
op onze website en Facebookpagina plaatsten we een
aantal berichten.
Waar gaat het eigenlijk om? De Appeltjes van Oranje is
een jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds voor
succesvolle sociale initiatieven die groepen mensen
samen brengen. De prijs bestaat uit een geldprijs van
€15.000 en een bronzen beeldje van een appeltje. Dit
jaar draait de zoektocht om gemeenschappelijke
voorzieningen die worden beheerd en gerund door
vrijwilligers. Voor de Appeltjes van Oranje 2016 zijn
veertig gemeenschapshuizen en ontmoetingscentra uit
heel Nederland geselecteerd, waarvan De Pracht er dus
één is. De stemmen van het publiek bepalen de helft
van de totaaluitslag. Half januari volgt een presentatie
van de geselecteerden voor een vakjury, die ook
meetelt. Dan wordt ook bekendgemaakt hoeveel
publieksstemmen de geselecteerde kandidaten hebben
gekregen. Een aantal weken daarna worden de drie
winnaars gekozen, waarna Koningin Máxima de
Appeltjes van Oranje in mei 2016 uitreikt.
We willen iedereen bedanken voor hun stem en voor
het enthousiasme en de belangstelling tijdens de
stemweek!

Nieuw meerjarenplan De Pracht 2015-2018
Inmiddels is de notitie van het meerjarenplan 2015-2018
van De Pracht klaar, met als subtitel 'Op weg naar het
gemeenschapscentrum van de toekomst'.
Bij het ontwikkelen van de visie voor de komende vier
jaar staat de vraag centraal: Wat is de rol van een
gemeenschapscentrum in deze veranderende
samenleving en hoe speelt De Pracht hierop in? Zoals in
tal van sectoren het geval is, heeft ook De Pracht te
maken met teruglopende inkomsten. Toch is het bestuur
van mening dat de inhoud van het werk de spil vormt!
Daar ligt dus ook het zwaartepunt in dit meerjarenplan.
Zoals gebruikelijk is bij een meerjarenplan ontbreekt ook
de financiële doorkijk voor de komende vier jaar niet. De
financiën vormen uiteindelijk toch de randvoorwaarden
om het werk te kunnen doen.
De notitie is tot stand gekomen in een nauwe
samenwerking tussen Stichting De Pracht Ekenrooi
(SDPE) en Cordaad Welzijn. Wij zijn de opsteller van de
notitie, Frank Toonen van Cordaad Welzijn, zeer
erkentelijk voor zijn professionele bijdrage en
ondersteuning.
Het Meerjarenplan 2015-2018 staat op de website van
De Pracht, http://www.depracht.nl/beleidsdocumenten.
SDPE is ervan overtuigd met dit meerjarenplan
toekomstbestendig te zijn, door te kunnen gaan op de
reeds ingeslagen weg en een wezenlijke bijdrage te
leveren aan een leefbaar en sociaal Waalre. Begin 2016
worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor
belanghebbenden, waaronder ook de vrijwilligers en de
vaste gebruikers van De Pracht.
Hans van Baal, voorzitter SDPE
Jubilarissen 2015
25 Jaar - Ria Thijssen
20 Jaar-Trudy Dekker
15 jaar- Connie Sinteur
10 Jaar
- Silvy Groenveld
- Inge Hollander
- Nellie Klijs
- Marjolein Merkelbach
- Toon Mesman
U heeft misschien gemerkt dat wij bezig zijn meer
aandacht te schenken aan onze jubilarissen en ze niet
alleen maar kort te memoreren in de Prachtnieuwtjes. We
zullen dat in toenemende mate blijven doen.

-

Bezoek onze website www.depracht.nl
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‘
Prachtvrijwilliger Trudy Dekker-Neeteson
Goede voornemens: volg een cursus

“Ik zou niet zonder De Pracht kunnen.” Aan het woord is
Trudy Dekker–Neeteson zoals deze dame voluit heet.
Maar in De Pracht zal iedereen haar wel kennen. Trudy
is al 20 jaar vrijwilliger en samen met haar helaas
onlangs overleden man Bob zeer actief in en voor de
wijk. Van oorsprong komt Trudy uit West-Brabant, uit
Oud en Nieuw-Gastel, maar ze kwam na
oorlogshandelingen in Roosendaal en Bergen op Zoom
terecht. Ze leerde haar man Bob kennen en verhuisde in
1946 naar Rotterdam, om ten slotte in 1986 in Aalst
neer te strijken. Trudy: “Ik werd hier enorm goed
opgevangen en ik heb het hier goed naar m’n zin.” Bob
werd actief bij de Seniorensoos en toen Trudy een keer
meeging naar de vrijwilligersavond werd ze prompt
gevraagd voor het vrijwilligerswerk. Ze is dan ook gek
op organiseren, of zoals ze het zelf zegt: “Ik steek graag
m’n neus ergens in.” Trudy was jarenlang voorzitter van
de Cursuscommissie en is nu actief bij de
Activiteitencommissie. Maar de grenzen zijn vaag en
Trudy kijkt altijd rond of er ergens iets opdoet wat
bruikbaar is voor het programma van De Pracht. Heeft
ze een activiteit of cursusmogelijkheid gevonden, dan
bespreekt ze het in de groep met de vraag wie het op
zich wil nemen. Want “je moet er wel iets mee hebben,
anders is het niet goed te organiseren”, aldus Trudy. Ze
is zo betrokken geweest bij diverse activiteiten, zoals
mandala tekenen, filosofie, vilten, boekbesprekingen en
Technika 10 voor meisjes. Zoals ze zelf betrokken werd
bij de wijk, zo vraagt ze ook anderen om iets te doen. Ze
wist dat haar buurman kon biljarten, dus vroeg ze hem
om biljartlessen te gaan geven. Hieruit ontstonden de
Prachtstoters. Zo is Trudy altijd op zoek naar ideeën en
mogelijkheden. “Een kwestie van rondvragen.”
Haar creativiteit uit zich ook in het zelf doen,
voornamelijk met grafisch werk. “Ik ben in Waalre op les
geweest en hier boven staat nog een pers voor het
etsen, maar het wordt me te moeilijk naar boven.” In de
huiskamer weet ze zich omringd met kunstvoorwerpen
en een goed gevulde boekenwand. Bob was leraar en
hield van verhalen. Hij genoot er van om aan kinderen
voor te lezen. En hij schreef zelf. Misschien iets voor
Trudy om zijn geschriften te bundelen. Echt iets voor
een bezige organisatie-bij.
Cvm

Bezoek onze website www.depracht.nl

Was het er de afgelopen maanden nog niet van
gekomen een cursus te doen, maar heeft u dat wel op
uw lijstje staan? Kijk dan nog eens in de
programmafolder 2015/2016, in de cursusfolders op het
folderrek bij De Pracht of in het cursusoverzicht op de
website http://www.depracht.nl/overzicht-van-allecursussen.
In januari starten onder meer cursussen Leren omgaan
met iPad of tablet, Reanimatie en gebruik AEDapparaat, Filosofie en actualiteit, Kunstgeschiedenis en
diverse bridgecursussen. Op het gebied van
handvaardigheid is er de keus uit een cursus Breien en
Haken of de workshops Vilten. Digitale fotografie
vervolg begint in februari.
Ook voor de jeugd zijn er in 2016 weer cursussen:
Speksteen bewerken en Vilt en zo (starten beide in
februari) en TypeWorld (start in maart).

PrachtDag: aandacht mantelzorgers

Wethouder Hanneke Balk bracht een bezoek aan de
PrachtDag tijdens de Mantelzorgweek. Vrijwilligers en
gasten hadden een feestelijke lunch voor de
mantelzorgers bereid.

Nieuwe kopij voor 1 maart

Vrijwilligersbedankavond 2015
Al bij al dus toch een avond om bij stil te staan. Een
avond met bedankjes, een afscheid maar ook
gezelligheid. Goed verzorgd en vrolijke, tevreden
gezichten, ofschoon ik best nog wat meer vrijwilligers
had willen ontmoeten. Het is tenslotte mijn eerste jaar.
Afijn, volgend jaar weer!
CVM

Zaterdagavond 14 november. Het ontvangstcomité staat
klaar met koffie, consumptiebonnen en een vriendelijk
woord voor de binnenkomende gasten. Alles in stijl
natuurlijk, thema Brabants bont. Leuke aankleding
waarin de aardappeleters, de Brabantse humor en het
PSV-shirt niet ontbreken. Samen met partner Jacqueline
begroeten we enkele bekenden en schuiven aan. De
man van de muziek rommelt nog wat aan zijn
apparatuur terwijl voorzitter Hans zich opmaakt om de
avond te openen met een hartelijk welkom. Hans gaat
even kort in op de stand van zaken met betrekking tot
Stichting De Pracht Ekenrooi. Ondanks de forse
bezuinigingen is het toch gelukt om met flinke inzet, een
zuinig uitgavenbeleid en met nieuwe activiteiten De
Pracht overeind te houden en gematigd optimistisch de
toekomst tegemoet te treden. Hij bedankt alle
vrijwilligers en in het bijzonder enkele jubilarissen.

Vrijwilligers met frisse ideeën gezocht
Het team dat al een aantal jaren de
vrijwilligersbedankavond organiseert, is op zoek naar
uitbreiding. Vrijwilligers die originele ideeën hebben over
de opzet en de invulling van deze avond en/of die willen
meehelpen met de organisatie kunnen mailen naar
depracht@depracht.nl.
Nieuwe vrijwilligers:
Kim Strijbos / Activiteitencommissie / Herfstkamp
Unice Buurmeijer / Commissie Beheer en Exploitatie /
Gastheer
Noor Raslan / Commissie Zorg en Welzijn / PrachtDag
Roland Willems / Commissie Zorg en Welzijn / Juridisch
spreekuur
Prachtdames goed bezocht

Terwijl de muziek gaat draaien begint de avond al
aardig op stoom te komen. Het barpersoneel is volop in
de weer en de dames van de organisatie gaan rond met
soep, roggebrood met zult en worst-speciale, een
variant van vlees en vis. Het bier schuimt en het is een
vrolijke boel waarin het gezellig buurten de boventoon
voert. Dan een bijzonder moment. De voorzitter vraagt
aandacht voor het afscheidsmoment van Frank Toonen.
Jarenlang was Frank de drijvende kracht en
beroepsmatige ondersteuner van de stichting. Met
ingang van het komende jaar komt helaas deze
ondersteuning te vervallen en zal De Pracht het op
eigen kracht moeten doen. Een enorm verlies, daarover
zijn allen het eens. Frank was niet alleen de drijvende
kracht maar ook bijzonder collegiaal, voorkomend en
een aardig persoon om mee om te gaan. Frank blijft nog
wel werkzaam bij Paladijn/Cordaad Welzijn en besluit
zelf met een bedankje aan allen. We zullen hem vast
nog wel eens tegenkomen in het dorp.

Bezoek onze website www.depracht.nl

De nieuwe activiteit ‘Prachtdames’ wordt goed bezocht
en gaat ook in 2016 door. Onder deze noemer worden
iedere derde donderdag van de maand vanaf 20.00 uur
avonden georganiseerd voor vrouwen van alle
leeftijden. Na de kennismakingsbijeenkomst in
september was er in oktober een pubquiz en in
november stonden tapas centraal. Op 17 december
draait het om (bord)spellen en op 21 januari 2016 staat
een bijeenkomst met een imagoconsultant op het
programma. De avonden hebben een open karakter,
zijn gratis en vrijblijvend.
Meer informatie: Janny Derkx, e-mail
jannyderkx@hotmail.com .
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Resultaten van de enquête
Prachtnieuwtjes en Prachtflits

De afgelopen weken hebben de lezers van
Prachtnieuwtjes en Prachtflits hun mening kunnen
geven over deze uitgaven. Inmiddels is de termijn van
inzending verstreken en is er een globaal beeld van de
gegeven antwoorden op de gestelde vragen.
Eerst maar even wat samenvattende informatie over de
deelname.
Er kwamen 85 enquêtes ingevuld terug. Een heel
redelijke respons. Duidelijk werd dat de beide bulletins
goed gelezen worden (PN 78 en PF 69) en, zoals te
verwachten was, in grote meerderheid digitaal (63
tegen 17).
Een grote meerderheid leest de informatie altijd en bijna
alles, met een goede tweede plaats voor het regelmatig
lezen en het doorbladeren van het nieuws.
De frequentie werd meestal als goed beoordeeld, met
een kleine minderheid voor wie het allemaal iets minder
mag.
Als rapportcijfer werd in meerderheid een zeven en acht
gegeven voor de inhoud (Nieuwtjes 71x en Flits 57x),
met in totaal als laagste cijfer 4x een vijf en als hoogste
cijfer 9x een negen.
De gewenste veranderingen werden minder vaak
genoemd. Een aantal keren werden inhoud, vorm en
foto’s genoemd (in totaal 29x).
Tenslotte de belangrijkste vraag van de enquête: uw
verbeteringen, ideeën, wensen. Hierop werd 25x
gereageerd met een reactie. Samenvattend zijn deze te
bundelen in een paar min of meer gelijkluidende
reacties. Een deel had betrekking op een positieve
beoordeling als: prima, goed, doorgaan zo. Een ander
deel bestond uit reacties op de al dan niet verschillen in
Prachtnieuwtjes en Prachtflits. De verschillen zijn
onvoldoende duidelijk en men wil liever één bulletin.
Dan zijn er de opmerkingen over de
communicatiestroom, zoals: mail het naar de
gemeente/burgemeester, liever meteen lezen niet met
een link, naar mailadres sturen, samenvoegen
Prachtnieuwtjes en Prachtflits.
Tenslotte de inhoud: vrijwilligers aan het woord,
inhoudelijke informatie vanuit het bestuur, actueel
blijven, aanbod ook opnemen, bewoners van Aalst
betrekken bij De Pracht.
Als resultaat van de enquête mag zeker genoemd
worden de goede respons en de tevredenheid over de
geboden informatie. Desondanks zijn er ook een aantal
zaken genoemd waarmee de Communicatiecommissie
aan de slag kan. Dit met dank aan allen die de moeite
hebben genomen de enquête in te vullen!

Bezoek onze website www.depracht.nl

Halloweentocht

De Halloweentocht trok op zaterdag 31 oktober meer dan
700 deelnemers. Dat is een nieuwe mijlpaal; vorig jaar
waren het er ruim 500.
De Pracht organiseerde de ‘griezelgezellige’ wandeltocht
voor de achtste keer. Met dank aan alle wijkbewoners
voor de medewerking en een pluim voor met name de
bewoners van de Anna Paulownalaan, Johann
Strausslaan en de Maximiliaanlaan! Uiteraard bedanken
we ook onze eigen ca. 25 Prachtvrijwilligers die er de
nodige uurtjes in staken, en de meer dan 700
deelnemers! Meer foto’s staan op onze Facebookpagina
en op de website.

Kerst-rommelmarkt geannuleerd
De kerst-rommelmarkt van De Pracht op
zondag 20 december is geannuleerd
vanwege te weinig aanmeldingen. De
eerstvolgende rommelmarkt is op zondag 24
januari van 10.00 tot 16.00 uur.
De kosten voor huur van een tafel beginnen
bij € 4. De contactpersoon is Frank
Schoenmakers, e-mail
acdepracht@gmail.com
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Wijn- en biermakersgilde ‘Vino Vivimus’ (‘wij
leven van de wijn’)
Met Piet van Vroenhoven uit Aalst en Piet Reniers uit
Eindhoven gaan we dit keer even terug in de tijd. Naar
het jaar 1984 waarin Vino Vivimus werd opgericht. Een
gildeclub van mensen die letterlijk en figuurlijk genieten
van hun hobby: het zelf wijn maken. In die tijd een
vrijetijdsactiviteit die een geweldige vlucht nam met veel
beoefenaars. Begonnen in Bergeijk startte men dan ook
al snel een zelfstandige club in Aalst waarbij men
onderdak vond in De Pracht. Naast het maken van wijn
richten de leden zich ook op het verkrijgen en
vermeerderen van kennis in deze materie. Het gilde
heeft een eigen bibliotheek en regelmatig nodigen zij
gastsprekers en deskundigen uit voor lezingen en
proeverijen. In de loop der jaren werden meer en meer
aanverwante paden betreden. De lezingen leidden tot
bourgondische avonden met forellen roken, kaas
proeven, brood bakken en vrolijke muziekdemonstraties. Natuurlijk moest dit alles ook zelf
uitgeprobeerd worden. De vereniging ging zich bezig
houden met het maken van likeur en het brouwen van
bieren, een hobby die de laatste jaren erg ‘in’ is.
Vanuit het gilde is een werkgroep gestart met een
wijngaard, een druiventuin op enkele percelen van de
volkstuinen aan Het Achtereind. Hier heeft men in 2002
zo’n 160 stokken aangeplant met schimmelresistente
rassen zoals Regent, Salomé, Solaris, Leon Millet en
Rondo. In het vierde jaar kon er voor het eerst geoogst
worden en hun ‘Salomé Primeur 2006’ oogstte veel
succes op de maandelijkse gildeavond. Ook de oogst
van 2009 was geslaagd en behaalde op een keuring
van Brabantse wijnbouwers een verdienstelijke 3e
plaats. Toch blijft men erg afhankelijk van het weer
ondanks de geselecteerde druivensoorten voor dit
klimaattype.
Het bierbrouwen is minder frustrerend. Niet afhankelijk
van het weer, en het brouwproces is niet moeilijk.
Waren het aanvankelijk enkele individuele leden die er
zich aan waagden, momenteel wordt er veel
samengewerkt in kleine groepen. Gezamenlijk slaagt
men er in heerlijke ‘gildebiertjes’ te presenteren op de
clubavonden.
Ondanks het enthousiasme van de beide mannen is er
toch enige terughoudendheid. Het ledental is dalende
en de financiële toekomst enigszins onzeker. Wat
haalbaar is voor de nabije jaren is nog ongewis. Er
wordt hard over nagedacht en op de jaarvergadering zal
het onderwerp zeker op de agenda staan. Want
uiteindelijk beslissen de leden, aldus Piet van
Vroenhoven, die al 23 jaar de secretarisfunctie vervult.

Maar Piet Reniers blijft optimistisch. “We hebben
tenslotte heel wat te bieden. Nieuwe leden worden met
raad en daad bijgestaan. Er is een instructiedag, we
geven tips en adviezen voor materialen en
benodigdheden. Soms worden er dingen gezamenlijk
aangekocht. Maar bovenal zijn er de gildeavonden met
proeverijen van de behaalde resultaten van de leden.
Leden die in de loop der tijd goede kennissen en
vrienden zijn geworden. Dat willen we toch niet missen!”
cvm

Nog een bijdrage van iemand, die zoveel betekende
voor Pachtnieuwtjes.
EKENROOI
Vanuit mijn kamer, één hoog,
zie ik het bospad lopen.
Ik kijk en kijk…
Fietsers, wandelaars,
twee paarden voor een koetsje,
een hond met kalme tred.
En aan de zoom van het bos
zie ik zachte pony's grazen.
Door het open raam
hoor ik, in de verte,
het verkeer nog jagen.
Maar het deert me niet:
dit is geen Kleinpolderplein.
Het leven zal in alles
anders zijn.
Ik zag wat eksters op mijn schuur
en zwaluwen in het late uur.
Dit gebeurde in míjn laan.
Zelfs een vleermuis zag ik, in
een flits, langs de bomen gaan.
Wat mooi dit nog te beleven,
al is het wat laat,
al is het maar even…
Bob Dekker
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Foto’s vrijwilligersavond

Vrijwilligers gezocht!
Het overzicht met vrijwilligersvacatures op de site van De Pracht is inmiddels compleet. We zoeken onder anderen
een nieuwe penningmeester en nieuwe voorzitters voor de commissies Activiteiten, Cursussen en Communicatie.
Ook hebben we behoefte aan mensen voor het dagelijkse beheer van de website, een klusjesman/ –vrouw,
gastheren/-vrouwen en vrijwilligers voor diverse werkzaamheden in de Activiteitencommissie. Meer informatie:
http://www.depracht.nl/vacatures .
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