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Van de Redactie
Opnieuw zijn wij erin geslaagd om voor de vakantie een magazine samen te stellen wat u
mee kunt nemen om eventuele regenachtige dagen toch nog op te fleuren. Hoewel het
vooral gevuld is met het verhaal over hoe De Pracht een voorbeeld werd voor de rest van
het land (okay, we gaan niet naar het EK voetbal, maar we hebben De Pracht), willen wij
toch uw aandacht vragen voor de broodnodige invulling van vrijwilligersvacatures, in dit
geval met name voor het Herfstkamp (zie blz 5). Zelfs wij kunnen niet op onze lauweren
blijven rusten.
Beste vrijwilligers, medewerkers, vrienden en alle andere betrokkenen
bij Gemeenschapscentrum De Pracht,
Het is met enig gevoel van understatement dat ik kan zeggen dat het u
waarschijnlijk niet ontgaan is dat De Pracht maandenlang in de ban is geweest
van de Appeltjes van Oranje van het Oranje Fonds. Appeltjes van Oranje is
een prijs voor succesvolle sociale initiatieven en dit jaar draaide de zoektocht
om gemeenschappelijke voorzieningen die gerund worden door voornamelijk
vrijwilligers.
(De foto’s van de uitreiking zijn van Bart Homburg/© Oranje Fonds)

Prachtnieuwtjes
Een uitgave van én voor
de medewerkers en de
vrijwilligers van
De Pracht. Het blad
verschijnt vier keer per
seizoen.
Onze huurders en
relaties ontvangen dit
bulletin ook.
Redactie:
Amasveld@kpnplanet.nl
De Pracht 040-2217400
depracht@depracht.nl
www.depracht.nl
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Appeltjes van Oranje (vervolg)
En ja hoor: De Pracht is één van de drie prijswinnaars geworden. U heeft zeker in alle media kunnen vernemen hoe
geweldig trots wij zijn en in
welke euforistische staat wij
allen waren toen bekend werd
dat wij één van de
prijswinnaars waren. En met
‘wij’ bedoel ik u allen die
hieraan op een of andere
manier bijgedragen heeft.
De uiteindelijke kroon was de
uitreiking van het Appeltje door
koningin Máxima, in
aanwezigheid van koning
Willem-Alexander en prinses
Beatrix, die het Appeltje
geboetseerd heeft. Een unieke
en onvergetelijke gebeurtenis
die met geen pen te
beschrijven valt, op het
prachtige Paleis Noordeinde.
We togen op donderdag 26 mei
naar het zonovergoten Den
Haag met een groep Prachtmensen, vergezeld door twee hoogwaardigheidsbekleders: senator (en vertrouwenspersoon bij De Pracht) HansMartin Don en onze trotse burgemeester Jan Brenninkmeijer, waar wij werkelijk als vorsten onthaald werden. En
geloof mij, het liefst waren wij met al onze 180 vrijwilligers in drie bussen naar het paleis gegaan, want deze prijs
komt ons allen toe. Maar dat was nu eenmaal niet mogelijk.
Het programma bestond uit een voorontvangst voor enkele leden
van onze delegatie door de koningin, koning en prinses. Dit in
een heel informele sfeer waar ruim de tijd was om met ieder van
het koningshuis te praten. Daarna volgde de uitreikingsceremonie
zelf waarbij vele genodigden aanwezig waren, met onder meer
vertegenwoordigers van de prijswinnaars en de genomineerden.
We sloten af met een fantastische receptie, wat weer een feest
op zich was. Voor meer informatie en foto’s verwijs ik u graag
naar www.facebook.com/stichting.depracht, onze Facebookpagina. Hier vindt u ook krantenartikelen en links naar televisieen radio-fragmenten uit diverse media. In de ‘Appeltjes-vanOranje-felicitatiemap’ bij De Pracht zijn ook krantenartikelen
opgenomen.
Wel kan ik u zeggen dat wij allen erg onder de indruk waren van
de openheid, het relaxte optreden van en zeker ook de kennis
over De Pracht van het koninklijk paar en prinses Beatrix. Als
klap op de vuurpijl kondigde koningin Máxima aan dat zij in de
toekomst De Pracht met een bezoek zal vereren. Dan kunt u zelf
ervaren dat alle superlatieven over Hare Majesteit terecht zijn.
Wanneer dit zal plaatsvinden, weten wij nog niet. Als het zover is,
zult u zeker daarover geïnformeerd worden. Na de ontvangst in Paleis Noordeinde was de Prachtdelegatie door
senator Hans-Martin Don uitgenodigd voor een rondleiding in de Eerste Kamer en de fractiekamer van de SP. Weer
een hoogtepunt.

Vrijdag 27 mei hebben we u allen laten delen in het Prachtfeest met een Bedankborrel. Daarover leest u elders in dit
blad meer.

Bezoek onze website www.depracht.nl
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Appeltjes van Oranje (vervolg)
Welnu: waarom De Pracht het Appeltje van Oranje gewonnen heeft, kan ik niet beter uiteenzetten dan door het
juryrapport hier onverkort weer te geven.
“Juryrapport Stichting De Pracht Ekenrooi, Waalre
‘Samen zelf doen’ is precies wat er in het Brabantse Aalst gebeurt. De Pracht is geheel in zelfbeheer van
wijkbewoners gekomen toen het drie jaar geleden door bezuinigingen met sluiting werd bedreigd. Maar, om met de
woorden van voorzitter Hans van Baal te spreken: ‘ineens stonden er 1.100 mensen op de stoep om te zorgen dat
we door konden gaan’. En nu zijn ze een van de drie winnaars van een Appeltje van Oranje!
De jury is onder de indruk van het aanstekelijke positivisme van iedereen die betrokken is bij De Pracht. Er wordt
niet gedacht in termen van problemen, maar in oplossingen. Dit blijkt ook uit het nieuwe meerjaren- beleidsplan van
de Pracht dat helemaal geënt is op Omdenken: Niet ‘Ja maar’, maar ‘Jazeker!’ Deze bevlogenheid in combinatie
met deskundigheid zorgt voor een prachtig gemeenschapscentrum dat met recht het kloppend hart van de buurt
genoemd mag worden, voor elkaar en met elkaar!
Bijzondere waardering van de jury is er voor de wijze waarop De Pracht zich mede met inzet van vrijwilligers heeft
ontwikkeld als partner in zorg en welzijn voor de gemeente Waalre. Wellicht een inspirerend voorbeeld voor
ontmoetingsruimtes in andere gemeenten.
Bij De Pracht zien ze nog volop mogelijkheden om nieuwe verbindingen te leggen en de ontmoetingsruimte verder
te laten bruisen. Zo zijn er ideeën voor contactdagen voor mantelzorgers, vrijwillige buurtnetwerken, een 55+ soos
rondom Ons Eetcafé en herinrichting van het buitenterrein.
De jury hoopt dat het winnen van de Appel van Oranje bij zal dragen om al deze ideeën handen en voeten te
geven.
Majesteit, graag roep ik naar voren: mevrouw Kort, de heer van Maasakkers en de heer van Baal van Stichting De
Pracht Ekenrooi, Waalre en verzoek ik u om een Appeltje van Oranje uit te reiken.”

Velen hebben ons de laatste weken
gefeliciteerd en al deze felicitaties
hebben wij gebundeld en die liggen
nu ter inzage bij De Pracht. Hartelijk
dank hiervoor! Eén van de meest
aansprekende felicitaties kwam van
De Brede School Waalre (OBS
Ekenrooi en de ChristoffelSchool).
Geheel onverwacht stonden er meer
dan zestig kindjes van groep 1 in De
Pracht, vergezeld door leerkrachten.
Ze overhandigden een oorkonde en
zongen daarna luidkeels ‘Lang zal ie
leven’. Voor degenen die daarbij
waren een echt kippenvelmoment.
Het bronzen Appeltje en de bijbehorende oorkonde zijn te bewonderen, want die hebben wij een Prachtige plaats in
de ontmoetingsruimte gegeven.
Lieve mensen, ik wil u allen namens het bestuur ontzettend bedanken voor uw bijdrage en steun in wat voor vorm
dan ook. U kunt erg trots zijn op deze prijs die u allen toekomt! Rest mij nog een speciaal woord van dank over te
brengen aan wethouder Hanneke Balk van de gemeente Waalre. Zonder haar enthousiaste steun en het omarmen
van de initiatieven van De Pracht was deze mijlpaal niet mogelijk geweest. Zij toont zich een ware ambassadrice
voor De Pracht.
Namens het bestuur van Stichting De Pracht Ekenrooi,
Hans van Baal

Bezoek onze website www.depracht.nl
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De Pracht met een ‘appeltje voor de dorst’

Vrijdag 27 mei hing de vlag in top bij De Pracht. Het dagelijks bestuur,
een dag eerder teruggekeerd van een glorieuze tocht naar de koning
en de koningin, had het initiatief genomen voor het organiseren van
een feestelijke ‘Bedankborrel Appeltjes van Oranje’. Uitgenodigd was
iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van De Pracht.
Bestuursvoorzitter Hans van Baal glunderde uitgelaten en het hele
‘huis’ was in een oranje jubelstemming. Hans opende het formele
gedeelte met de woorden: ‘Hier staat een trotse voorzitter.’ En terecht
benadrukte hij dat het de verdienste was van allen. Al die ca. 180
vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen aan dit geweldige en
succesvolle resultaat. Woorden schoten te kort om te verhalen van de
ontvangst bij koningin Máxima en de uitreiking van de Appeltjes van
Oranje. ‘We werden ontvangen en op ons gemak gesteld als vrienden
en vriendinnen, ondanks het toch ook formele tintje van deze
koninklijke prijsuitreiking.’
Ook burgemeester Jan Brenninkmeijer van de gemeente Waalre had
genoten en gelachen ondanks het protocol. Hij had bovendien
nog een bijzondere verrassing in petto: koningin Máxima had
beloofd naar Waalre te komen en De Pracht met een bezoek te
vereren. De aanwezigen beloonden dit alvast met een warm en
hartelijk applaus. Het motto van de Appeltjes is, aldus de
burgemeester: ‘Samen, met elkaar en niet langs elkaar heen,
maar samen, waar iedereen ertoe doet. Van onderaf, wil dit
slagen.’ En doelend op het beleid van De Pracht met betrekking
tot zorg en welzijn: ‘De gemeente heeft dit overgenomen en
gezegd: help ons. Jullie hebben het fantastisch gedaan. De
droom opgepakt en tot gemeenschappelijke droom gemaakt.’
Vervolgens was het woord aan de speciale gast Dries van Agt.
Oud-minister-president en bestuurder met staat van dienst. Van
Agt was al eerder in Waalre, bij de opening van De Pracht op
29 mei 1981. Nu moest hij iets onthullen wat al onthuld was,
grapte hij. Maar even later kwam het bronzen Appeltje van
Oranje toch tevoorschijn. En terwijl de fotografen zich
verdrongen voor een fraai plaatje brachten allen een toast uit
op dit mooie succes.
Penningmeester Jan van Maasakkers keerde even terug in
de tijd met een mooie anekdote en een niet al te moeilijke
quizvraag. Bij de opening van De Pracht zong zijn dochter
een liedje. En al spoedig klonk ook nu dit lied: ‘Ein bisschen
Liebe, ein bisschen Frieden’ van de Duitse zangeres Nicole.
Na dit feestelijk gebeuren in stijl werd de borrel vervolgd met
een gezellig samenzijn. Gastvrouwen gingen rond met een
heerlijk hapje en ook een drankje ontbrak niet. Foto- en
filmbeelden van en over De Pracht werden vertoond.
Iedereen genoot van deze Prachtavond!
(De foto’s op deze pagina zijn van Connie Sinteur)
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Juridisch spreekuur

‘Laat je zaak tijdig juridisch bekijken’, aldus Roland
Willems. ‘Het bespaart tijd, moeite, kosten en vooral
frustratie. Of het nu gaat om een geschil tussen de
burger en de overheid, tussen burgers onderling of een
consumentenzaak.’ De redactie van Prachtnieuwtjes
had een gesprek met Roland Willems, maandelijks in
De Pracht aanwezig met een gratis juridisch spreekuur
op de derde zaterdag van de maand.
Roland woont in Waalre-dorp en houdt kantoor in Den
Bosch, samen met een vakgenoot. Sinds september
2015 verzorgt hij een maandelijks juridisch spreekuur in
De Pracht. Een collega van hem verzorgde ook zo’n
spreekuur in zijn woonplaats en het leek Roland een
uitstekend initiatief. ‘De drempel tot de rechtshulp is
namelijk hoog. Tenminste men ervaart dit zo. Om het
maar eens zo te zeggen, de (financiële) teller loopt en
de uitkomst is onzeker. Maar het geschil is er nu
eenmaal en sleept zich voort met de nodige emoties en
frustratie. Door de veranderingen in de gefinancierde
rechtsbijstand worden rechtzoekenden meestal
doorverwezen naar de advocatuur. Voor de mensen met
lagere inkomens is er rechtshulp met daaraan
verbonden eigen bijdragen, afhankelijk van de hoogte
van het inkomen.’
‘Tijdige juridische bijstand kan het probleem duidelijker
maken en tot oplosbare proporties terugbrengen.
Kosten lopen niet verder op en in het hoofd komt ruimte
voor andere dingen in plaats van negatieve energie.
Vaak betekent dit het treffen van een regeling, een
bemiddeling of arbitrage. Voor beide partijen betekent
dit soms wat water bij de wijn doen, maar aan het
geschil komt tenminste een einde. Een grote
opluchting.’
Roland is maatschappelijk betrokken. Als student al
werkte hij voor de toenmalige ‘Wetswinkel’. Inmiddels zit
hij 10 jaar in het vak en vindt het leuk om mensen te
helpen. Op een transparante manier en met goede
afspraken. ‘Je moet duidelijk zijn’, aldus Roland, ‘ook als
het een kansloze zaak is.’
De ervaringen met het huidige spreekuur bij De Pracht
zijn goed te noemen met wisselende
bezoekersaantallen en uiteenlopende problemen.
Roland: ‘Ik heb dan ook zeker de intentie om door te
gaan met het spreekuur.’ Wel wil hij nogmaals het
belang benadrukken van ‘vastgelegde afspraken en
overeenkomsten op papier’, dossiervorming zoals
Roland dat noemt. En zoals gezegd, het belang om er
vroeg bij te zijn. Laat er tijdig juridisch naar kijken!

Bezoek onze website www.depracht.nl

Vrijwilligers gezocht voor Herfstkamp!
De Pracht organiseert in de herfstvakantie al meer dan
veertig jaar een herfstkamp voor kinderen van groep 3
tot en met 8 uit de gemeente Waalre. Om deze
geweldige traditie voort te kunnen zetten, worden
nieuwe vrijwilligers gezocht voor de begeleiding van het
kamp.
De ca. 25 deelnemers aan het kamp gaan op
maandagochtend vanaf De Pracht op de fiets naar een
groepsaccommodatie in de regio waar ze overnachten.
Van maandag tot en met vrijdag (in 2016: 24 tot en met
28 oktober) doen ze mee aan leuke spelletjes en
activiteiten die inhaken op het jaarlijks wisselende
thema. Vaste onderdelen zijn onder meer een
spooktocht en de bonte avond.
De leiding bestond vorig jaar uit elf mensen. Een aantal
vrijwilligers die het kamp al meerdere jaren begeleidden
is er dit jaar mee gestopt. Daarom worden nu minimaal
twee nieuwe enthousiaste vrijwilligers (mannen en
vrouwen) gezocht. Vanwege de verantwoordelijkheid die
er op de vrijwilligers rust, is de minimale leeftijd 18 jaar.
De Pracht zoekt mensen die van aanpakken weten,
gemotiveerd zijn en bij voorkeur ervaring hebben in de
omgang met kinderen. Verder zou het fijn zijn als ze
initiatiefrijk en creatief zijn.

Meer informatie: Frank Schoenmakers, e-mail
acdepracht@gmail.com of mail naar
depracht@depracht.nl .

Nieuwe vrijwilligers
Margo Helgers / Commissie Zorg en Welzijn /
Inloopochtend ‘t Toverstokje
Mirjam Kees / Commissie Zorg en Welzijn /
Inloopochtend ‘t Toverstokje
Frank Mollen / Commissie Communicatie
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Informatie-avond voor vrijwilligers en vaste gebruikers van De Pracht
Woensdagavond 20 april in De Pracht. Het is bijna 20 uur en het
zaaltje is helemaal gevuld. Bekenden begroeten elkaar en ondertussen
genieten de aanwezigen van het bij binnenkomst gepresenteerde
oranje gebak. Een heerlijke tompouce aangeboden door Rabobank De
Kempen vanwege de reeds behaalde prestatie bij de Appeltjes van
Oranje. Het bestuur is er klaar voor en voorzitter Hans van Baal opent
de bijeenkomst die grotendeels in het teken staat van De Pracht als
het ‘gemeenschapscentrum van de toekomst’. Stichting De Pracht
Ekenrooi beheert en exploiteert activiteiten- en ontmoetingscentrum De
Pracht met cursussen en activiteiten voor alle leeftijdsgroepen in eigen
beheer, faciliteert verenigingen met huisvesting en dienstverlening en
is partner van de gemeente in Wmo beleid (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning).
Hans is zichtbaar ingenomen met zoals hij zegt ‘onze kracht en onze trots, de 180 vrijwilligers’, die zich allen
inzetten met een scala aan talenten en taken, eigen verantwoordelijkheid, teamwork, een zinvolle bijdrage en vóór
en dóór en van de gemeenschap. Vervolgens wordt het filmpje ‘De passie van De Pracht’ vertoond. Deze impressie
van De Pracht is gebruikt ten behoeve van de beoordeling bij de competitie om de Appeltjes van Oranje. Een kort en
samenvattend beeld van de kracht van De Pracht.
Na het wegvallen van vaste subsidies en de daarbij behorende bezuinigingsgolf is het bestuur gaan ‘omdenken’
zoals zij dat noemt. Het transformeren, omvormen van problemen in mogelijkheden. Dit leidde tot nieuwe projecten
en activiteiten met als gevolg een herstel van de nullijn met een weliswaar gering, maar positief financieel resultaat.
Hierna volgt een inleiding door Jan van Maasakkers, penningmeester, met vooraf nog een korte schets van de weg
naar de nominatie voor de Appeltjes van Oranje, met uiteindelijk De Pracht als één van de drie winnaars,
culminerend op 26 mei aanstaande in het slotresultaat.
Door de bezuinigingen en afbouw van de subsidie stonden we er eigenlijk niet zo goed voor. De financiële prognose
was ronduit slecht. De discussie in het bestuur leverde een viertal scenario’s op:
Prijsstijging, personeelsafbouw, projectmatige sponsoring en een combinatie van deze scenario’s.
Al deze scenario’s zijn gebruikt met daarbij de meeste inspanning om personeelsafbouw te voorkomen. Zonder
beheer zou het centrum deels moeten sluiten. Gezocht werd naar nieuwe wegen, hetgeen mogelijk werd door een
partnerschap aan te gaan met de gemeente op het terrein van zorg en welzijn, onder meer Prachtdag. Hierdoor
werd een ommekeer bereikt en werd de nullijn vanaf 2015 hersteld met een weliswaar gering maar positief resultaat.
Verbeteringen zijn nog altijd mogelijk, onder meer met de plannen voor het buitenterrein en fondsenwerving voor
projecten. We moeten hierin actief blijven en iedereen is uitgenodigd hierin mee te denken.
Het woord is dan aan Ineke Hogendijk, de voorzitter van de Communicatiecommissie. Ineke geeft een overzicht van
de activiteiten van de commissie, zoals: website, Facebook, Prachtnieuwtjes, Prachtflits, jaarverslag, affiches en
folders, vacatureoverzicht en persberichten. De samenwerking met anderen is zichtbaar in onder meer de
programmafolder met Het Klooster en dit jaar ook ‘t Hazzo. De commissie is niet alleen op zoek naar een mooie
nieuwe naam voor het orgaan Prachtnieuwtjes, ook zoekt de
commissie een nieuwe voorzitter voor het einde van dit jaar.
Het informatiestokje wordt overgenomen door Piet Verhoeven,
voorzitter commissie Beheer & Exploitatie. Dit team bestaat verder
uit de beheerders en de nodige vrijwilligers, waaronder ook de
gastvrouwen/-heren. De vernieuwde jeu-de-boulesbaan is
inmiddels gereed en er wordt hard gewerkt aan de realisatie van
de beleeftuin (op de foto de aanleg hiervan). De plannen voor een
dubbele buitendeur met aansluitend terras zijn in werking.
De commissie Zorg & Welzijn met voorzitter Loes Kort verhaalt
nog over de succesvolle activiteiten Prachtdag (inmiddels twee)
en ‘t Toverstokje, een inloopochtend waar (groot-)ouders en verzorgers van jonge kinderen elkaar ontmoeten en
ervaringen kunnen uitwisselen terwijl de kinderen met elkaar spelen. Ook deze activiteiten vragen nog vrijwilligers.
Na deze avond vol informatie besluit de voorzitter met een aantal mededelingen.
De Pracht had van alle genomineerden voor de Appeltjes van Oranje in de regio Zuid de meeste stemmen
(800) en het tweede hoogste aantal in geheel Nederland. Met dank aan allen!
Vorige week kwamen kinderen van De Brede School Waalre naar De Pracht om ons te feliciteren, geweldig!
Er gaat een afvaardiging van De Pracht naar de uitreiking van de Appeltjes van Oranje. Liefst hadden we
allemaal gegaan maar begrijpelijkerwijs is dit niet mogelijk. De afvaardiging bestaat uit het dagelijks bestuur, twee
vrijwilligers, de burgemeester en Hans-Martin Don. Na 26 mei komt er een bedankbijeenkomst.
Het bestuur heeft voor 70 vrijwilligers van De Pracht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd.
Bezoek onze website www.depracht.nl
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(vervolg Informatie-avond)
In oplettende en signalerende zin is onze medewerking gevraagd bij de buurtpreventie. Dit wordt gevraagd
door Bé Noordman, contactpersoon namens de buurtpreventie. Bé is tevens beoogd opvolger voor de functie van
penningmeester in het bestuur van De Pracht.
In de informatiekast is een map opgenomen met info over de ontwikkelingen m.b.t. de Rooise Hoeve. Er is
in deze een klankbordgroep. De Pracht gaat wel meepraten maar zit niet in deze klankbordgroep.
Tot besluit een rondvraag, een bedankje aan alle aanwezigen en vooral ook een bedankje aan Ruben van der
Hoeven, Ambassadeur Maatschappelijke Zaken van Rabobank De Kempen voor de felicitatie met attentie en zijn
bijzondere aanwezigheid vanavond.
Cvm
Cursusprogramma 2016-2017 klaar!
In de afgelopen maanden zijn de leden van de Cursuscommissie druk bezig geweest met het maken van afspraken
met docenten, het reserveren van zalen, het vaststellen van prijzen en het maken van cursusfolders. Binnenkort
liggen alle folders in het folderrek bij De Pracht en staan alle cursussen op www.depracht.nl, onder het kopje
Cursussen. Ook in de programmafolder 2016-2017 die we deze keer samen met de VU van Het Klooster en ’t
Hazzo maken worden onze cursussen opgenomen. De nieuwe programmafolder wordt tussen 5 en 18 juli huis-aanhuis bezorgd in de gemeente Waalre. Tijdens de Open Dag, op zondag 4 september van 13.00 tot 17.00 uur, geven
we ook uitgebreide informatie over het nieuwe cursusprogramma.
Ons nieuwe programma bestaat voor een groot deel uit cursussen die al vele jaren op het programma staan. Deze
‘gouwe ouwe’ houden we in ere! Ook zijn er enkele nieuwkomers waarvoor ik uw aandacht wil vragen:
 Cursus Interculturele communicatie en Islam
Deze cursus geeft informatie over verschil in visie op de wereld vanuit verschillende culturele achtergronden
en gaat onder meer in op de Islam en zijn ontstaansgeschiedenis. Het is een interactieve cursus, met veel
informatie over omgaan met culturele diversiteit.
 Workshop Vogels kijken
In onze tuin zien we het hele jaar door vogels, maar (her)kennen we ze ook?
 Cursus Fitgym EXTRA
Deze Fitgym EXTRA is een complete en gevarieerde groepsles van 60 minuten voor mannen en vrouwen.
Er is geen leeftijdsgrens en er wordt rekening gehouden met wat u als individu 'aankunt'.
 Cursus Kunstzinnig dynamisch coachen
Door bezig te zijn met tekenen, boetseren, schilderen, klanken en/of bewegen in combinatie met
visualisaties gaat men individueel aan het werk. In groepsverband wordt het behaalde resultaat besproken.
 Workshop Cadeau inpakken
Maak van een cadeau een feestelijk ingepakte verrassing!
Hermien Weistra, Cursuscommissie, e-mail hweistra@xc4all.nl
Halloweentocht 2016
Op zaterdag 29 oktober wordt onze
griezelgezellige Halloweentocht weer gehouden in
de wijk Ekenrooi. De organisatie is op zoek naar
extra vrijwilligers en kan ook nog wel wat
attributen gebruiken.
De belangstelling voor de Halloweentocht neemt
ieder jaar toe. In 2015 deden meer dan 700
mensen – kinderen en volwassenen – mee. Dat
was een nieuw record, maar betekent wel dat er
voor de organisatie steeds meer ‘handen’ nodig
zijn. Wie vindt het leuk om te helpen er een
geslaagde avond van te maken? Er zijn
verschillende dingen waar we hulp bij kunnen
gebruiken. Denk hierbij aan het versieren van de
ruimtes bij De Pracht, knutselen, schminken en
het bemannen van de posten langs de route.
Daarnaast zijn verbandartikelen welkom en alles
wat met zombies en insecten heeft te maken.
Reacties kunnen worden gemaild naar De Pracht,
e-mail depracht@depracht.nl (t.a.v. Kathleen).
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Gastvrouwen en gastheren in De Pracht
Een gesprek met Merian Rip en Kathleen van Liempt
Iedereen komt ze tegen en heeft ermee te maken. De gastvrouwen en –mannen die de bezoekers van De Pracht
voorzien van een lekker kopje koffie of thee, mensen de weg wijzen en zorgen dat de deelnemers aan activiteiten
kunnen genieten van een ontspannen pauze. Merian en Kathleen (op de foto links en midden, rechts gastvrouw
Lenneke van Gulik) doen dit werk al vrij lang en zijn dan ook vrijwillige medewerkers met een actieve staat van
dienst en een flinke dosis ervaring. ‘We hebben een leuk team, samen met Wil de beheerder, gezellig 7 vrouwen en
6 mannen, en kunnen goed opschieten met elkaar. We kunnen wel uitbreiding gebruiken en zoeken vrijwilligers om
het team te versterken. Leuk werk, dus aarzel niet en neem gerust contact met ons op.’
Merian: ‘Ik ben in 1987 begonnen met het schenken van koffie en thee. Van lieverlee werd het meer met echte
diensten op zaterdag en zondag bij de Ruilbeurs. Het is niet moeilijk. Meestal ben ik al vroeg aanwezig en schakel
de eerste aanwezigen in bij het klaarzetten van stoelen en tafels, zodat ik koffie kan gaan zetten.’ Ook Kathleen is
een oudgediende. ‘Begonnen als Paashaas, ik help soms bij de Ruilbeurs, organiseer mee de Halloweentocht, het
carnaval en het Vrijwilligersfeest. Afgelopen jaar ontving ik de vrijwilligerspenning van de gemeente Waalre. Ik
werkte bij de V&D en zit nu dus zonder werk.’
Merian: ‘Overdag is er altijd een beheerder aanwezig en ’s avonds werken we met 2 vrijwilligers. Eenmaal per
maand hebben we vergadering en er is een lijst van diensten en data. Ook voor de zaterdag en de zondag. Want er
is de laatste tijd meer te doen. Gemiddeld hebben we meer dan 1.000 bezoekers in de week. Best veel eigenlijk.
Toch heb ik in die 30 jaar nog nooit vervelende dingen meegemaakt. Ook niet ’s avonds bij het afsluiten.’
Kathleen: ‘In juli en augustus zijn we grotendeels dicht. Behalve PrachtDag en de Trinity Church, die zijn er dan wel
maar regelen de zaken zelf. Behalve het verzorgen van de koffie en het beheer van de bar bestaat het werk vooral
ook uit het er zijn. Er komen veel mensen uit de wijk die wij goed kennen en er is altijd wel even tijd voor een praatje.
Verder ook de boel op orde houden. Het minst leuke is nog als er niets te doen is. Maar De Pracht zit in de lift, dus…
nieuwe gastvrouwen/-mannen zijn meer dan welkom!’
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