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Kerst-/Nieuwjaarsgroet
Beste vrijwilligers, vrienden en andere betrokkenen bij
Gemeenschapscentrum De Pracht,
Toen wij in december 2015 de Kerst-nieuwjaarsgroet schreven, hadden wij het over een
bijzonder jaar 2015 en wensten wij u een PRACHTIG 2016. Wij konden niet bevroeden dat
2016 in alle opzichten een nog mooier jaar voor De Pracht zou worden. We spreken nu dan
ook over een KROONjaar. Hoe dit te overtreffen is een uitdaging voor 2017!
Dit is ook de tijd om in vogelvlucht even terug te blikken. In deze editie wordt uitgebreid
teruggekeken op en verslag gedaan van een aantal hoogtepunten. Ik beperk mij dan ook tot
een terugblik in vogelvlucht.
De meeste activiteiten die in 2014 en 2015 zijn gestart, zijn succesvol doorgezet in 2016. Ik
noem PrachtDag, Repair Café Waalre, Inloopochtend ‘t Toverstokje, diverse beurzen,
Prachtdames, boekenruilkasten, etc.
Wij zijn één van de drie winnaars geworden van de Appeltjes van Oranje en mochten die
prijs in ontvangst nemen uit handen van Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander en
Prinses Beatrix tijdens een indrukwekkende bijeenkomst in Paleis Noordeinde. En dan als
klap op de vuurpijl het werkbezoek van Koningin Máxima aan ons gemeenschapscentrum op
2 december. Een uitgebreid verslag, foto’s en een reactie van HKH Máxima staan in deze
uitgave van PrachtNieuwtjes.

Maar er waren meer hoogtepunten die het vermelden waard zijn. Een korte opsomming,
zonder alle activiteiten tekort te doen:
 Open Dag seizoen 2016/2017 was weer een succes en velen hadden belangstelling
voor wat De Pracht in het nieuwe seizoen te bieden heeft.
 Het buitenterreinproject ‘De Pracht van binnen naar buiten’ is afgesloten en onder
veel belangstelling door de locoburgemeester Hanneke Balk feestelijk geopend. Het
deelproject ‘Alle jaren tellen’ is door het Oranje Fonds uitgeroepen tot ‘Project van de
Week’.
 Ook niet te vergeten: De Pracht is 35 jaar geleden geopend door oud ministerpresident Dries van Agt, die ook aanwezig was op de bedankborrel ter gelegenheid
van ‘het Appeltje’ en het beeldje onthulde met een prachtige, van Agt eigen speech.
 De Halloweentocht was een eclatant succes met 863 betalende deelnemers en in
totaal meer dan duizend mensen die de tocht gelopen hebben
Zie verder blz 2
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Dansgroep Butterfly heeft een Prachtige uitvoering gegeven in de Schalm en staat weer op de kaart, zeker
na het bezoek van HKH Máxima.
De Pracht is nu ook partner van ‘GoedvoormekaarWaalre’, een online platform waar vraag en aanbod van
vrijwillige dienstverlening bij elkaar komen.
De Pracht was vaak vertegenwoordigd in publicaties in de media en op verschillende seminars en
symposia. Hoogtepunt was de conferentie ‘SamenZelfDoen’ van het Oranje Fonds, waar we weer eens als
winnaar van AvO op het podium in het zonnetje werden gezet en wij een aantal workshops hebben
gegeven. Er waren meer dan tweehonderd aanwezigen.
De banden met de gemeente Waalre als onze partner zijn stevig aangehaald. Burgemeester Jan
Brenninkmeijer was aanwezig bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje en samen met wethouder
Hanneke Balk ook bij het bezoek van HKH Máxima aan De Pracht, waar hij als hoogwaardigheidsbekleder
de koningin officieel heeft ontvangen.
Ook dit jaar zijn drie vrijwilligers vanuit De Pracht genomineerd voor de gemeentelijke vrijwilligerspenning.
Bij het ter perse gaan van deze Prachtnieuwtjes zijn wij geïnformeerd dat deze drie nominaties gehonoreerd
zijn. Proficiat!! Maar daarover in een volgende Prachtnieuwtjes meer.

Wij weten als geen ander dat De Pracht niet zo succesvol zou kunnen zijn zonder de bijdrage en ondersteuning van
alle vrijwilligers en het bestuur is jullie daar bijzonder erkentelijk voor. Wij zijn er trots op dat we nog steeds meer
dan 180 vrijwilligers hebben, die actief zijn binnen Gemeenschapscentrum De Pracht.
Modelbouwclub De Pracht
Wie droomt er niet van om zelf een vliegtuig te
besturen?

Heel veel mensen kijken, wanneer zij het geluid van een
vliegtuig horen, naar boven en vragen zich dan vaak af:
Waar zouden deze mensen in het vliegtuig heengaan?
Ook zijn er dan mensen die hierbij wegdromen naar
zonnige en vooral exotische oorden en bij zich zelf
denken, kon ikzelf maar vliegen.
De modelbouwclub De Pracht realiseert voor menig
jongere tussen de 12 en 18 jaar deze droom. Onder
enthousiaste en deskundige leiding bouwen deze
jongeren een eigen radiografisch bestuurbare
modelvliegtuig. Het bouwen gebeurd niet aan de hand
van bouwpakketten, maar alle onderdelen worden door
henzelf gemaakt.
Vanaf september tot en met april bouw je een eigen
vliegtuig. Om het vliegen te oefenen, wordt gebruik
gemaakt van vliegtuigsimulator software die op een PC
draait. Het vliegen in de praktijk gebeurd vanaf maart 1
tot 2 keer per week in het buitengebied van Aalst.
Wil je ook je dromen realiseren kom dan eens kijken in
De Pracht op de donderdagavond van 19.00 – 21.00
uur. Op dit moment hebben we weer een aantal
plaatsen beschikbaar.
Wil je eerst iets meer weten neem dan eens contact op
met Jos Verhagen, tel.: 06-45192588 of per e-mail:
verhagenjos@gmail.com . Hij wil je graag meer
vertellen en je enthousiast maken voor deze club.

Bezoek onze website www.depracht.nl

Nieuwe voorzitter communicatiecomissie

Na een periode van ruim 3 jaar heeft Ineke Hogedijk op
1 november jl. afscheid genomen als algemeen
bestuurslid / voorzitter Commissie Communicatie van
Stichting De Pracht.
Zij heeft in haar periode als voorzitter van Commissie
Communicatie De Pracht op een voortreffelijk wijze bij
de media/pers onder de aandacht gebracht.
Als opvolger is per diezelfde datum Bé Noordman als
algemeen bestuurslid / voorzitter Commissie
Communicatie benoemd. Hij woont samen met zijn
vrouw ruim 20 jaar in de Componistenbuurt-Aalst.
Samen hebben ze een zoon en een dochter die al
geruime tijd zijn uitgevlogen.
Bé is al een aantal jaren gepensioneerd en was
daarvoor als manager werkzaam in de luchtvaart
industrie Hij heeft een ruime ervaring (ruim 30 jaar) als
vrijwilliger / bestuurder, voornamelijk in de (top-) sport
(volleybal). Sinds dit voorjaar is Bé actief als vrijwilliger
bij Humanitas - Thuisadministratie. Daarnaast is hij
actief binnen onze gemeente als coördinator
buurtpreventie Componistenbuurt en als lid van het
projectteam / ambassadeur van het online platform
“Goedvoormekaarwaalre.nl” .
Bé is telefonisch bereikbaar op 06-83982666 en per
mail: be.noordman@kpnplanet.nl

Nieuwe kopij voor 1 maart
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Jubilarissen 2016

35 jaar
Willemien van Gompel
Wim Huijs

15 jaar
Brigitte Arie
Will Balemans

25 jaar
Annet van den Rotten

10 jaar
Harm Koster
Marie-Louise Stenden
25 Jaar Ruilbeurs inJan
De Pracht
20 jaar
van Maasakkers
Ad Burghoorn
Martijn Vos
Rob Kerkenaar
Monique Meulenman
Janny Derkx
Hans van Baal
Walter van den Born
Eugenie Meijlink
Louis Sommen

Prachtdames met hoeden

Prachtdames van de vorige maand stond in het teken van hoeden.
Caroline de Roy van Zuydewijn gaf een kleine lezing over het ontstaan van het hoofddeksel.
Door haar passie voor hoeden is ze ze zelf gaan ontwerpen en maken.
Ze had diverse modellen bij zich. Groot, klein en de bekende facinators, creaties die aan het haar bevestigd worden.
De hoeden werden druk gepast. De conclusie was: op ieder hoofd past wel een hoed.
Caroline geeft workshops in haar Hoedensalon hier in Aalst

Bezoek onze website www.depracht.nl

Nieuwe kopij voor 1 maart
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Het online platform “goedvoormekaarwaalre”:

Op 20 oktober j.l. is het online platform:
www.Goedvoormekaarwaalre.nl gelanceerd.
Dit platform is een initiatief vanuit de inwoners van
Waalre. Het is een samenwerking tussen inwoners,
diverse (vrijwilligers-) organisaties en de gemeente.
Het doel van het project is gezamenlijk laten zien dat het
in Waalre vanzelfsprekend is om elkaar te helpen en de
eigen kracht en het talent in onze gemeenschap te
benutten.
Met de lancering van dit online platform zijn we zover
dat we in Waalre een online marktplaats voor hulp
geven en hulp vragen hebben en daar is het
projectteam trots op.
Waarom is een online marktplaats voor vraag en
aanbod nodig?
Mensen communiceren tegenwoordig steeds vaker via
digitale platforms en hulpmiddelen. Je kunt eenvoudig
vanuit huis contact met elkaar zoeken. Door nieuwe
media te gebruiken willen we ook jonge en nieuwe
vrijwilligers enthousiast maken om iets voor een ander
te doen.
Voor wie is de online platform en de app bedoeld?
Het is bedoeld voor meerdere doelgroepen:
•Inwoners van de gemeente Waalre, denk hierbij aan
een buurtgenoot die iets voor iemand in de buurt doet of
voor iemand die een hulpvraag stelt op het platform;
•Organisaties: bijvoorbeeld een organisatie als De
Pracht die een vrijwilliger zoekt voor een bepaalde
activiteit;
•Professionals: bijvoorbeeld de CMD consulenten
(gemeente) voor de ondersteuning van een inwoner,
dan wel de huisarts die de inwoner attendeert op de
mogelijkheid voor hulp bij vervoer naar een ziekenhuis
etc.
Er wordt nauw samengewerkt met lokale professionele
partners op zorg-, welzijn en vrijwilligerswerkgebieden.
Het is wel heel fijn dat er mensen zijn die hun talenten
en of kennis en kunde aanbieden om – voor een kortere
of langere periode – je te helpen.
Hoe zit het met de privacy van de gebruikers?
Als gebruiker van deze website wordt je privacy
beschermd.
Zie voor verdere informatie de website.
.

Bezoek onze website www.depracht.nl

Wat betekent dit voor onder meer De Pracht?”
Stichting De Pracht is ook partner van de online platform
“Goedvoormekaarwaalre.nl”.
De stichting ondersteunt dit platform en draagt het ook
uit naar de bewoners in de buurt en naar de bij haar
organisatie betrokken vrijwilligers. Ook worden onze
vacatures geplaatst op deze website. Het platform
draagt in grote mate bij aan de saamhorigheid in de
eigen woon en leefomgeving.
Bent u nieuwsgierig geworden dan stel ik voor dat u een
kijkje neemt op de website “Goedvoormekaarwaalre.nl”.
Indien u vragen heeft kunt in altijd een keer contact
opnemen met de ambassadeurs van deze website.
Hun naam en gegevens staan genoemd op de website:
www.goedvoormekaarwaalre.nl
Bé Noordman, lid van het projectteam

Op zondag 22 januari 2017, van 15.00 tot 17.00 uur
start De Pracht met een jazzcafé.

Dit is het begin van een reeks van drie
muziekmiddagen, waaronder ook zestiger-, zeventigeren tachtigerjaren muziek.
We nemen je mee terug in de geschiedenis van de
Blues en Jazz en laten je enige verbanden in de tijd
horen.
Er is een praatje bij een plaatje dat je onder het genot
van een drankje kunt beluisteren.
Eventuele aanbevelingen en ideeën zijn van harte
welkom. Je kunt ook verzoeknummers aanvragen.
Dit kun je doen tot 8 januari 2017 bij Trudy Dekker:
trudydekker32@gmail.com
Trudy Dekker
Peter Leijten
Piet Verhoeven

communicatie
inleider
praatjesmaker

Workshop wandel/fietsnavigatie
Op 3 maart 2017 start de workshop
wandel/fietsnavigatie. Het is de bedoeling dat mensen
die geïnvesteerd hebben in een navigatiesysteem in 4
avonden leren hoe de juiste fietsroutes van internet te
halen en goed toe te passen op hun navigatiesysteem.
Door interactie met de docent wordt er actief geleerd en
de mogelijkheden van de systemen worden verkend. De
workshop wordt afgesloten door een praktische
opdracht door het geleerde toe te passen, gezamenlijk
op pad te gaan en de verschillen in systemen ook te
ontdekken. Vragen cq opmerkingen naar Peter Leijten
Leijten.peter@gmail.com.
Nieuwe kopij voor 1 maart
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Vrijwilligersavond 2016
Zaterdagavond 5 november. Er hangt een fijne sfeer in de Pracht. Meteen al bij binnenkomst voel je dat dit een
gezellige avond gaat worden. Het ontvangstcomité is allerhartelijkst en iedereen zoekt een leuk plekje om maar
niets te missen van de vrolijkheid. Een avond om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en toewijding om van
De Pracht dat centrum te maken dat ieder voor zich voor ogen had. En dan ook niet voor niets beloond is met het
behalen van een koninklijk Appeltje van Oranje. Lees verder…
Na de koffie met iets lekkers worden we al
snel verrast met een opdracht om groepjes te
vormen. Oei, we worden aan het werk gezet.
Een quiz met allerlei vragen over De Pracht
van het afgelopen jaar. Al snel zijn alle tafels
druk met het verzamelen van gegevens voor
de juiste antwoorden. De jury kondigt aan
streng te zijn en op de puntjes te letten. Hier
en daar loert men met een schuin oog bij de
buurvrouw. Slimmeriken hanteren de
smartphone, of zoeken enige bijstand van de
allesweters binnen De Pracht.
Dan is het woord aan de voorzitter Hans van
Baal. Enthousiast als altijd heet hij allen
welkom en blikt terug op het bijna verstreken
jaar. Een goed jaar met mooie nieuwe en
succesvolle activiteiten. Een ommekeer van een somber financieel beeld naar een meer gezondere toekomst, zij het
met de nodige voorzichtigheid. Het behalen van het Appeltje met alle daaruit voortvloeiende positieve energie, en
natuurlijk het komende bezoek van koningin Maxima. Het hoogtepunt voor De Pracht en alle daarbij betrokken
vrijwilligers, deelnemers en gebruikers. Een drie-sterren-punt voor De Pracht. De glazen worden gehesen, een
welverdiende heildronk!
De quiz is inmiddels doorgegaan. De strijd om de laatste puntjes, soms met dankbaar gebruik van de per ongeluk
gegeven antwoorden uit de toespraak van Hans. Maar het mag niet meer baten. Onder het genot van de heerlijke
hapjes, geserveerd door de vrijwillige gastdames- en heren, wordt de uitslag bekend gemaakt. Het team van de
Prachtdag wordt tot winnaar uitgeroepen en
mag de wisselbeker in ontvangst nemen.
Knarsetandend leggen de andere teams
zich hierbij neer en brengen felicitaties,
onderwijl broedend hoe een volgend jaar de
felbegeerde beker te veroveren.
De stemming stijgt met muziek en zang.
Groot applaus oogst de heer Meivis met
een solozang van ware klasse. Het
algemene enthousiasme kent geen grenzen
iedereen geniet van de lekkere hapjes en
drankjes, maar vooral ook van het buurten
met elkaar. De hoffotograaf hangt
uiteindelijk zijn camera ook maar aan de
muur, ook voor hem wordt het tijd om een
glaasje te nuttigen. De mooie plaatjes zijn
inmiddels wel geschoten. En ofschoon het
feest hiermee nog zeker niet is afgesloten
bedanken wij al vast het organiserend
comité voor hun voortreffelijk gastvrijheid en roepen wij luide: Tot volgend jaar!
Nieuwe vrijwilligers
Ilse Gorgy
Nicolette Sinke
Irina Sakmarova
Feline Verstappen
Vera Deeben
Arjaan den Haan
Maartje Merkx
Ingrid Kievit

commissie zorg en welzijn
commissie zorg en welzijn
commissie zorg en welzijn
activiteitencommissie
activiteitencommissie
activiteitencommissie
activiteitencommissie
activiteitencommissie

Bezoek onze website www.depracht.nl

Toverstokje
Toverstokje
PrachtDag
Butterfly
Butterfly
ElectroClub
Halloween
Halloween

Nieuwe kopij voor 1 maart
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Bezoek HKH Koningin Máxima aan
gemeenschapscentrum De Pracht hoogtepunt voor
iedereen Een groots feest!
We herinneren het ons allemaal nog: In mei van dit jaar werd gemeenschapscentrum De
Pracht onderscheiden met een Appeltje van Oranje van het Oranje Fonds. Een
Prachtdelegatie reisde af naar Paleis Noordeinde in Den Haag om de prijs in ontvangst te
nemen van Koningin Máxima, die samen met haar echtgenoot het beschermpaar is van het
Oranje Fonds. Het Oranje Fonds, inclusief
het initiatief Appeltjes van Oranje, was een
huwelijkscadeau van de Nederlandse
bevolking aan Willem-Alexander en Máxima.
Tijdens de ontvangst beloofde Koningin
Máxima De Pracht met een tegenbezoek te
vereren. En op vrijdag 2 december was het
dan zo ver!
De Pracht kreeg eind oktober te horen dat als
datum voor het koninklijk bezoek vrijdag 2
december was vastgesteld. Het ging om een
werkbezoek, waarbij het de bedoeling was dat de
koningin een indruk kreeg van het dagelijkse
reilen en zeilen van De Pracht. De koningin had
te kennen gegeven dat het haar bedoeling was dat ze met zoveel mogelijk verschillende activiteiten,
vrijwilligers en deelnemers zou kunnen kennismaken en praten. Vooruitlopend op het bezoek was er
binnen De Pracht al meerdere keren van gedachten gewisseld over de invulling van het werkbezoek.
Nu ging een team dat betrokken was bij de
organisatie van het bezoek aan de slag met
concrete afspraken.
Eerst was er een overleg met alle betrokken
partijen: mevrouw Pien Zaaijer (persoonlijk
adviseur van de koning en de koningin), de
Rijksvoorlichtingsdienst, de Dienst Koninklijke
en Diplomatieke Beveiliging, het Oranje Fonds,
de gemeente Waalre, politie De Kempen en De
Pracht. Onder meer om de procedures, het
programma, het opgestelde draaiboek en de
organisatie door te nemen en om te kijken of de
veiligheid van de koningin in het gebouw en de
omgeving gewaarborgd was. Vervolgens is er
veel gebeld, gemaild en gesproken met diverse betrokkenen. De deelnemers, vrijwilligers en andere
gasten moesten worden ingelicht. Sommigen - denk aan schoolkinderen - moesten een vrije dag
regelen. Een persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst over het bezoek aan De Pracht werd
gezamenlijk opgesteld en uitgestuurd naar alle plaatselijke, regionale en landelijke media. Al snel
verschenen er artikelen over het voorgenomen
bezoek in de pers.
En toen was het donderdag 1 december …..
Het gebouw van De Pracht had een grondige
schoonmaakbeurt gekregen van binnen en van
buiten, het buitenterras was deels opnieuw
betegeld en van nieuwe planten voorzien,
oranje versiering was opgehangen, de nieuwe

Bezoek onze website www.depracht.nl
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Prachtvlag hing in top en binnen stonden verse
oranje bloemstukjes klaar. De gemeente had de
toegangspaden vernieuwd en gezorgd dat het
plantsoen en de perken netjes waren en dat er
vrijdag een Nederlandse vlag in de mast bij het
parkeerterrein zou hangen.
Er was ons ter ore gekomen dat behoorlijk wat
mensen zouden komen kijken en dat er nogal wat
pers zou zijn, dus werden nog snel dranghekken
geregeld via de gemeente Waalre. Hoewel de
dresscode ‘informeel’ was, kwamen de nette
pakken en jurken uit de kast en had menigeen een
bezoekje aan de kapper gebracht.
Vrijdag 2 december 9.00 uur
De Pracht ging open voor genodigden en betrokkenen (denk aan politie/beveiliging/pers). Buiten
waren zowaar al enkele Oranjefans aanwezig, binnen was de koffie al bruin. Stipt om 10.45 uur
arriveerde Koningin Máxima. Ze werd verwelkomd door burgemeester Jan Brenninkmeijer, Jan van
Maasakkers en Hans van Baal van De Pracht en Ronald van der Giessen en Dick Benschop van het
Oranje Fonds. De koningin had voor alle wachtenden – inmiddels meer dan honderd, onder wie ook
kinderen van de Brede School Aalst - een vriendelijk woord en gaf velen een hand. En toen ze
aankwam bij De Pracht, ging letterlijk en figuurlijk de zon schijnen!
Hoe zag het programma er nu eigenlijk uit?
Eerst was er een gesprek met bestuursleden van De Pracht, de burgemeester en wethouder Hanneke
Balk en de vertegenwoordigers van het Oranje
Fonds. Daarna een bezoek aan Inloopochtend ’t
Toverstokje. Vervolgens naar de eerste
verdieping, waar Koningin Máxima een kijkje nam
bij de Elektroclub, de Modelbouwclub, Technika
10, de Lego League en de knutselclub Crea Kids.
Bij de Crea Kids had ze een gesprekje in het
Spaans (!) met één van de kinderen. De koningin
was zeer belangstellend en liet zich uitvoerig
informeren.
Hierna bezocht ze een repetitie en een korte
uitvoering van dansgroep Butterfly. De koningin
zei dat de meisjes een voorbeeld waren voor vele
anderen. Er werd zowaar een groepsfoto van
Koningin Máxima samen met de demogroep van Butterfly genomen, dit natuurlijk tot grote hilariteit
van de meiden. Een indrukwekkend bezoek aan PrachtDag volgde, waar één van de gasten jarig was
en door de koningin werd gefeliciteerd. Daarna waren er korte groepsgesprekken aan drie tafels in de
ontmoetingsruimte met vrijwilligers van alle bestuurscommissies van De Pracht, medewerkers en een
aantal vaste gebruikers. Dit ging volgens een roulatiesysteem: de koningin met Jan van Maasakkers,
de burgemeester met Hans van Baal en Dick Benschop samen met Loes Kort. Koningin Máxima was
ook hierbij zeer belangstellend en stelde vele vragen.
Iedereen was het er na afloop unaniem over eens: het was heel informeel en de koningin was zo
goed op de hoogte en bijzonder geïnteresseerd. Wat boffen wij met haar en wat was het een
PRACHTig feest! We eindigen dit uitgebreide verslag graag met de afscheidswoorden van
Koningin Máxima aan de voorzitter: ‘Ik wil u feliciteren met zo’n prachtig centrum en
zoveel enthousiaste en fantastische mensen!’
Die felicitaties gelden voor ons allen. Wij kunnen met recht trots zijn op onszelf en op De Pracht!
In de dagen na het bezoek zijn er de nodige artikelen geplaatst in kranten en op internet en
televisiereportages en filmpjes uitgezonden. Op onze Facebookpagina
https://www.facebook.com/stichting.depracht en website www.depracht.nl verwijzen we hiernaar en
ook staan er foto’s van het bezoek. Verder is er bij De Pracht een fotoboek in de maak over het
bezoek.

Bezoek onze website www.depracht.nl
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Reactie Koningin Máxima
Maandagmiddag 5 december rond 15.00 uur belde mevrouw Pien Zaaijer, de persoonlijk adviseur
van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, naar De Pracht. Koningin Máxima had mevrouw
Zaaijer gevraagd om contact met De Pracht op te nemen om te vermelden dat zij had genoten van
het bezoek en alle mensen die zo open en spontaan hadden gereageerd. Er was geen enkele
spanning of terughoudendheid en iedereen deed gezellig zijn ding als normaal. De deelname van alle
leeftijdsgroepen en diversiteit aan activiteiten en de betrokkenheid van buurtbewoners was
voorbeeldig.
Heel bijzonder vond de koningin dat De Pracht, die uitsluitend door vrijwilligers wordt geleid, op een
professionele manier samen met de gemeente de Wmo heeft opgepakt. Bijzondere dank voor de
hartelijke, gezellige en inspirerende ontvangst.
Aldus namens de koningin: mevrouw Pien Zaaijer.

Reactie Oranje Fonds
Namens het Oranje Fonds gaf Marcel van Spronsen (Communicatie) aan dat het een onwijs leuke
dag was geweest. De ontvangst door de enthousiaste mensen in De Pracht was indrukwekkend. Ook
de ontspannen wijze waarop alles is verlopen droeg daaraan bij. Dit wordt ook wel eens anders
ervaren door het Oranje Fonds. Heel bijzonder vond Marcel van Spronsen het dat mevrouw Zaaijer
namens de koningin contact met De Pracht heeft opgenomen om ons te bedanken. Een geweldig
compliment. Prima gedaan.
Ineke Hogendijk, scheidend voorzitter van de Communicatiecommissie
“Het gaat toch niet over mijzelf”, zo reageert Ineke als we aan tafel zitten met
’n kop koffie. Prachtnieuwtjes is in gesprek met Ineke Hogendijk. Scheidend
voorzitter van de Communicatiecommissie en deel uitmakend van het
bestuurdersteam bij De Pracht.
Maar dat gaat het wel, want dat heeft ze verdiend als actief vrijwilliger. Geen
overdreven loftrompet maar een flinke pluim voor het specialistische werk
gedaan in de afgelopen drie en een half jaar bij ons centrum.
“Ik ben begonnen op 1 april 2013 nadat ik gesolliciteerd had op een vacature
bij de Cursuscommissie. In goed overleg en indachtig mijn achtergrond op het
gebied van communicatie kwam ik toch terecht op de vacante plek als
voorzitter Commissie communicatie en tevens bestuurslid. Eerst even kijken
natuurlijk hoe alles werkt. Ik kende De Pracht slechts van vroeger toen mijn
zoon deelnam aan de vele jongerenactiviteiten.” Maar wie mij kent: “Ik neem
graag zelf het initiatief. Niet afwachten, maar zelf achter het nieuws aan. Ik
had geen ervaring in een vrijwilligersorganisatie. Dus niet meteen te hard van
stapel lopen. Vaak aanwezig zijn in het gebouw en zo links en rechts een
praatje aanknopen. Activiteiten wilden soms wat meer aandacht en ik bood
hulp, publiciteit.
Bezoek onze website www.depracht.nl
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Langzaamaan groeide het beleid om minimaal 1 maal per week te komen met een persbericht over De Pracht. En
zo rolde het balletje verder met de website, facebook en het gehele arsenaal van communicatie en public relations.”
“Ik ga nu stoppen bij Communicatie. Met pijn in mijn hart, want het was een leuke, leerzame en ook gezellige tijd.
Verplichtingen richting arbeidsmarkt vragen nu meer aandacht en tijd. Wel zal ik de commissie en haar nieuwe
voorzitter Bé Noordman nog wel een poos ondersteunen in de rol van adviseur en ‘tipmaster’. Vooral bij de grotere
projecten als jaarverslag, communicatie met betrekking tot de open dag en de nieuwe programmafolder volgend
seizoen. Met natuurlijk een oogje op de website, een medium dat voortdurend aandacht vraagt.”
Verdere activiteiten bij De Pracht? “Latent aanwezig is nog steeds ‘iets’ bij de Activiteitencommissie. Werken aan
een grotere activiteit, maar voorlopig wel ad hoc. Er is nu even geen tijd voor vaste verplichtingen.”
Tot slot nog een favoriete ontboezeming: Ineke houdt van tips. Ineke: “Het is een prettige manier van met elkaar
omgaan.” Dus hier komt ie:
- Geef meer tips, communiceer in de vorm van tips
- Sta open voor andere mensen / andere meningen
- Vragen staat vrij
- Kijk vaker op de website van De Pracht, www.depracht.nl
- Op Facebook: like de pagina van De Pracht, activiteiten en ontmoetingscentrum
Ten slotte wenst Ineke de voorzitter en leden van de Communicatiecommissie veel succes!
Ineke, bedankt voor dit gesprek.

Verjaardagen eerste kwartaal
Pierre Rip
Ingrid van Dongen
Miranda Fransen
Connie Sinteur
Coby Boogers
Merian Rip
Roel ter Stege
Angelique de Zeeuw
Toon Verberne
Trudy Dekker
Cocky Nijssen
Fred Heemskerk
Rob Kerkenaar
Bert Klijs
Willemien van Gompel
Arja Dekens
Marie-Louise Stenden
Sandra Bedet
Harm Koster

01-01
05-01
05-01
05-01
08-01
08-01
08-01
13-01
14-01
17-01
18-01
21-01
22-01
23-01
25-01
27-01
31-01
02-02
10-02

Annerose Büchel-Steenbergen11-02
Arjaan Haan
11-02
Ans Meijvis
15-02
Jelle Bos
16-02
Gerrit Veer
17-02
Margo Helgers
19-02
Nancy Leo
21-02
Piet Verhoeven
02-03
Hans van Baal
03-03
Bianca Baltessen
03-03
Ineke Hogendijk
05-03
Annet van den Rotten
05-03
Marjolein Merkelbach
07-03
Feline Verstappen
15-03
Silvy Groeneveld
17-03
Ank de Bot-Engelen
23-03
Lieke Vos
25-03
Helmi van Stratum
27-03

Namens De Pracht feliciteren wij alle jarigen van deze maanden
met hun verjaardag. Proost!
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e foto’s van het bezoek van Maxima zijn van: Pierre Rip, Bart Homburg/Oranje Fonds, Connie Sinteur en Theo van
Sambeek.

De Prachtwordt gesteund door het Oranjefonds
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