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De Pracht wordt gesteund
door het Oranjefonds

Op vrijdag 7 december, de Dag van de Vrijwilliger, werd door
wethouder Alexander van
Holstein de vrijwilligerspenning 2018 van de
gemeente Waalre uitgereikt.
Dit jaar ontvingen drie
vrijwilligers van De Pracht
deze belangrijke onderscheiding als waardering
voor al het vrijwilligerswerk
dat zij verrichten. Dat waren
Magda Hart, Harry van
Oorschot en Martijn Vos.
Magda zet zich sinds 2004 in
voor De Pracht met name als
begeleidster van de kinderen
van CreaKids. Martijn is,
weliswaar niet altijd op de
voorgrond, actief met hand
en spandiensten bij een
uitgebreid scala aan
activiteiten binnen De Pracht.
Zo zien we Martijn bij de
Halloweentochten, opbouwen en
begeleiden van Kerstmarkt,
Open Dag, (kinder) carnaval en
ga zo maar door. Martijn was in
het verleden ook begeleider van
de Cola Disco en
herfstactiviteiten. Harry is vanaf
2002 actief als gastheer bij De
Pracht en wel op zijn vaste
donderdagavond maar ook bij
andere gelegenheden staat
Harry altijd klaar om te helpen.
Harry was op de uitreiking zelf
verhinderd maar heeft de
onderscheiding ontvangen
tijdens de Kerstmarkt in De
Pracht.
Magda, Martijn en Harry, jullie hebben deze onderscheiding
meer dan verdiend en namens de hele Pracht: Proficiat!
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Kerst-/Nieuwjaarsgroet van voorzitter Hans van Baal
Beste vrijwilligers, vrienden en andere betrokkenen bij Gemeenschapscentrum De
Pracht,
Toen wij in december 2017 de Kerst-nieuwjaarsgroet schreven, wensten wij dat 2018 voor
de Pracht wederom een bijzonder jaar zou mogen worden.
Wij kijken terug op een PRACHTig en succesvol 2018. Er waren weer tal van mooie en
memorabele
momenten en vele
nieuwe initiatieven
werden ontplooid.
Dit is ook de tijd om
terug te blikken. Er
waren tal van oude
en nieuwe
activiteiten en ik
beperk mij dan ook
tot een terugblik in
vogelvlucht.
De meeste
activiteiten die in
2017 gestart of
doorgezet zijn,
blijken ook
succesvol doorgezet te zijn in 2018. Ik noem PrachtDag, Repair café, Toverstokje, diverse
beurzen, Prachtdames, boekenruilkasten, muziekcafé en de vele cursussen en workshops
etc. Maar er waren meer hoogtepunten die het vermelden waard zijn. Een korte opsomming
zonder alle activiteiten en initiatieven tekort te doen:

Open dag seizoen 2017/2018 was weer een succes en velen hadden belangstelling
voor wat De Pracht in het nieuwe seizoen te bieden had.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris
brachten een spontaan bezoek aan De Pracht.

De carnavalsactiviteiten zijn weer uitgebreid met o.a. zaterdagmiddag Afterparade
feest en zaterdagavond feest in samenwerking met de Boeren bruiloft. De optocht vertrok dit
jaar vanaf De Pracht.

De Halloweentocht was een
eclatant succes met
1022 betalende
deelnemers, dus in
totaal meer dan
duizend mensen die te
tocht gelopen hebben.
De Halloweentocht
groeit ieder jaar, mede
dankzij de inzet van de
hele buurt Ekenrooi en
dit jaar ook een
muzikale bijdrage van
De Volharding.

Dansgroep Butterfly heeft een Prachtige uitvoering met de titel Danceflix gegeven in
de Schalm en staat weer op de kaart.

Bezoek onze website www.depracht.nl
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We zijn gestart met het Doe Mee project: o.a. muziekmiddagen, Samen koken,
Kerstmarkt etc. Dit project heeft een looptijd van drie jaar en wordt gesponsord door Oranje
Fonds, Sint Christoffel fonds en de gemeente.

We blijven en blijken een stevige band te hebben met het Oranje Fonds en het
nieuwe en oude bestuur onder leiding van Dick Benschop heeft een werkbezoek gebracht
aan De Pracht, om inzage te krijgen hoe een succesvol gemeenschapshuis draait.
Ook bij de openingsfestiviteiten van het Huis van Waalre: “Wij van Waalre” in mei liet De
Pracht zich niet onbetuigd. Maar liefst drie teams deden mee met de Dorpsquiz en zijn hoog
in de subtop geëindigd. Twee teams werkten vanuit De Pracht.

We hebben een nieuwe horeca en terrasvergunning en alle gastvrouwen en
gastheren hebben de vereiste IVA gehaald.

In het kader van de nieuwe
wet Persoonsbeveiliging (AVG)
heeft de Pracht een nieuw Privacy
Statement en Privacy beleid
opgesteld. Waarlijk uitstekende en
complete documenten, zo bleek uit
een conferentie van ‘t Heft over de
AVG waar onze stukken als
leidraad werden gebruikt.

De Pracht is vaak
vertegenwoordigd in publicaties in
de media en verschillende seminars
en symposia. Bijzonder was dat in
de glossy: “Oranje “, een inspiratiemagazine van het Oranje Fonds,
dat recent is uitgegeven, een artikel van zes pagina’s gewijd is aan het Doe Mee project en
zes van onze vrijwilligers aan het woord zijn. Binnenkort ligt dit magazine ter inzage in De
Pracht.

De banden met de gemeente als onze partner zijn nog stevig aangehaald en de
nieuwe wethouder Lianne Smit is al enkele keren op werkbezoek geweest.

Ook dit jaar zijn er drie vrijwilligers vanuit de Pracht genomineerd voor de
gemeentelijke vrijwilligerspenning. Alle drie nominaties zijn gehonoreerd en op 7 december
hebben zij de onderscheiding ontvangen. Eerder in deze nieuwsbrief is er een artikel aan
gewijd.

Twee exposities van schilderijen met totaal verschillende stijlen waren en zijn te
bewonderen in de ontmoetingsruimte en Zaal 1.
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.
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 2019!!!

Bezoek onze website www.depracht.nl
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Vervolg kookworkshops Vegetarisch Koken.
In oktober 2018 zijn we gestart met een 3-tal kookworkshops Vegetarisch Koken. Minder
vlees eten staat momenteel volop in de belangstelling en in alle tijdschriften zijn steeds meer
heerlijke en verantwoorde vegetarisch recepten te vinden. Onder begeleiding van Margriet
de Cocq hebben we 3 keer heerlijk gekookt en vooral gezellig getafeld. In overleg met de
deelnemers hebben we de menu’s samengesteld en tips en weetjes uitgewisseld. Dit
initiatief dat valt onder het "Doe
Mee" project krijgt een vervolg in het
nieuwe jaar. Maandelijks gaan we
op maandagavond koken van 17.00
uur tot 20.00 uur. Kosten €10;00
voor een driegangen menu
Data: 21 januari - 11 februari- 11
maart-15 april -13 mei
Aanmelden : via e-mail
depracht@depracht.nl of
telefoon 040 - 2217400 of via de
contactpersoon Loes Kort
secretaris@depracht.nl.

Bezoek onze website www.depracht.nl
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Muna Dhubow
Vandaag maak ik kennis met Muna. Stagiaire bij de activiteit PrachtDag. Muna zit op de
opleiding Dienstverlening en Welzijn, is tweedejaars studente en voor haar is dit tevens het
examenjaar.
Muna is meteen bereid om een gesprek te hebben als ik zo met de deur in huis kom vallen,
want ik ben bijna nooit in De Pracht op woensdag, haar stagedag. Muna is vol lof over De
Pracht en geniet van de mogelijkheden die ze hier heeft. Muna vertelt: “Bij een eerdere stage
bij verzorgingshuis Archipel was de hoofdtaak zorg en dat betekende toch dat er weinig tijd
was om echt met de ouderen om te gaan. Hier is meer tijd voor verdieping en het leren
kennen van de mensen. Dit laatste is ook meer mijn ding. Ik zoekt echt contact en wil samen
zijn met de ouderen. Op woensdagmorgen betekent dit koffie drinken, de krant voorlezen en
als het kan een wandelingetje. Daarna eten bereiden. Lekker meedoen, samen. Ik heb ook al
eens gewerkt in de kinderopvang maar dat was niks voor mij.” Muna dacht eerst dat
ouderenzorg niets voor haar was maar is nu helemaal om. Ze vindt het geweldig. Muna:
“Ouderen zijn lief, leuk met humor en hebben veel ervaring.” Ideaal voor Muna want ze is
best leergierig. Op de opleiding gaat het goed en ze verwacht zeker te zullen slagen aan het
einde van dit schooljaar en ze heeft nu al tussentijdse examens. Ze wil straks ook verder
door naar een vervolg en dan als het kan naar het HBO en zelfs de universiteit. Stil zitten,
alleen maar chillen vindt ze niks. Muna: “Ik werk ook als weekendhulp in de thuiszorg. Bij
een oudere man. Samen werken aan de kerstversieringen in zijn woning. Zo leer ik de
mensen kennen. En merkte ik dat deze ouderen vaak alleen zijn.” Nu gaat ze met die man
koken en eten met kerst. Geweldig toch. Haar kennissen zeggen dan ook ‘dat ze het in zich
heeft’ en roemen haar zorgzaamheid. Zelf wil ze nog leren zich beter te verplaatsen in de
personen, zodat ze hen ook echt kan helpen.
Tot slot wil ze nog kwijt dat ze het heel leuk vindt om te werken in De Pracht. Muna: “Het
voelt niet als werk. En wat al die vrijwilligers doen, heel goed!”
Cor
Nieuwe vrijwilligers
Dinie Linnemans
Toos Boogers
Rolf Creemers
Ans Ketelaars
Jacqueline Janssen
Nieuwe stagiaires:
Mohamed Alihussein
Finn van Gulik

CBE
CBE
AC
AC
AC

Gastvrouw
Gastvouw
Crea Kids
Kledingbeurs
Kledingbeurs

CZW
AC

PrachtDag
Crea Kids
Kerstmarkt

We kijken terug op een zeer geslaagde en gezellige kerstmarkt. Wij zijn de band Next
Chapter en het blaasorkest Klenbendje zeer dankbaar, die de hele middag en avond sfeer
brachten met klassieke kerstmuziek. Ook dank aan de deelnemers van de rommelmarkt en
onze eigen Kerstman! De grote ruimte beneden werd volledig gevuld met tafels volgepakt
met koopjes, die voor een klein prijsje werden verkocht.
Ondertussen konden kinderen kerstkaarten of -bomen knutselen bij
Creakids. Ook werd er een kerstversje voorgedragen waar de
allerkleinsten erg van onder de indruk waren. In de keuken werd er
hard gewerkt tijdens de kookworkshops in kerstthema. Verschillende
hapjes werden ook aan het publiek uitgedeeld en deze vielen erg in
de smaak. Mocht het kerstgevoel nog niet aanwezig zijn bij
buurtbewoners, dan is dat na de kerstmarkt vast en zeker goed
gekomen.

Bezoek onze website www.depracht.nl
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Opfriscursus verkeer
Voor de prijs van 2 liter motorolie kunt u achterstallig
onderhoud in verkeerswetgeving in 1 avond teniet
doen.
Voor vele ouderen die al decennia geleden hun
rijbewijs hebben behaald, geldt dat ze matig op de
hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van
verkeerswetgeving. Deze cursus heeft het doel deze
mensen weer op niveau te brengen.
Docente Jolande Remmits heeft een eigen rijschool Uturning en is verbonden aan rijschool Jan Heezen. Zij
neemt op een interactieve manier verkeerssituaties
door, waardoor u in 2 uur tijd op 1 avond geheel op de
hoogte gebracht wordt van de laatste stand van zaken.
De kosten zijn € 18,-. Er zijn 2 avonden gepland op:
maandag 14 januari en donderdag 7 februari.
Per keer kunnen 10 personen deelnemen. Op dit moment zijn beide avonden volgeboekt.
Toch is het belangrijk dat u mij te kennen geeft mee te willen doen aan deze cursus. Dan kan
ik inschatten of er genoeg belangstelling is. U kunt een mail naar Peter Leijten sturen:
Leijten.peter@gmail.com.
Ludieke Sinterklaasviering

Op 5 december heeft de Sint een bezoek gebracht aan de Prachtdag ouderen, Creakids en
Mimi’s Danstuin. Voorafgaand aan het bezoek van de Sint en zijn Pieten hebben de kinderen
van de Creakids hun schoen mogen zetten bij de PrachtDag. Onze ouderen hebben voor
een schoenattentie gezorgd en in de zak van Piet zaten ook nog heel wat kadootjes. Het
samenzijn met jong en oud en een Sint die sommige gasten erg goed kende zorgde voor
verrassende dialogen. Voor de PrachtDag bezoekers was het extra genieten omdat we ook
nog bezoek kregen van Piet Debby, die erg geliefd is bij onze gasten. Later die middag heeft
de Sint met zijn Pieten nog een bezoek gebracht aan de dansertjes van Mimi’s Danstuin. De
Pietendansjes vielen erg in de smaak. Sint en zijn Pieten zijn volgend jaar weer van harte
welkom!

Oproep!
Heeft u foto’s of maakt u foto’s van activiteiten van of in De Pracht? Ons verzoek is om die dan
met ons delen. Ze worden alleen voor onze eigen publicaties gebruikt.

Bezoek onze website www.depracht.nl

