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Van de redactie
D O O R  C O R  V A N  M O S S E V E L D

Intern bulletin voor medewerkers en vrijwilligers van De Pracht

Welkom bij dit nieuwe nummer van de Kracht. Zeker, het went de

nieuwe naam, voorheen Prachtnieuwtjes. Hopelijk hebben we

hiermee ook de episode corona afgesloten. We kijken vooruit

naar een nieuwe periode met nieuw élan. In het volgende

nummer van de Kracht zullen we dan ook zeker kort ingaan op

het nieuwe meerjarenplan van het bestuur. 

Nog maar nauwelijks bekomen van de hernieuwde openstelling

zijn er toch al veel activiteiten met een grote diversiteit.

Activiteiten die allen borg staan voor het onovertroffen gevoel

van een bloeiend gemeenschapscentrum. Een gevoel waar wij

als vrijwilligers trots op zijn. En omgekeerd, het centrum is trots

op zijn vrijwilligers. Samen dragen wij het verenigingsleven en de

gemeenschap. Mooi toch!



Toekomst
D O O R  F R A N S  F R A N S S E N ,  V O O R Z I T T E R
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Op het moment dat ik dit schrijf, half maart, is de Oekraïense vlag bij De Pracht in top gehesen, als

blijk van medeleven in deze vreselijke werkelijkheid. Een moment om even hierbij stil te staan lijkt mij

zeer op zijn plaats. Verder is overleg met de gemeente gaande om eventueel aan te kunnen sluiten

bij mogelijke acties. Wat een ongewisse toekomst.

Binnen ons gemeenschapscentrum, is het nadenken over de toekomst, een dagelijks terugkerend

aspect. Zowel op korte termijn, als zeker ook wat verder weg in de toekomst. Vandaar ook een

meerjarenplan, 2022 – 2025, dat in een afrondende fase is en, niet lang daarna, voor eenieder in te

zien is.

Gelukkig zijn we weer vrij in ons doen en laten en zijn hopelijk beperkende coronamaatregelen

definitief verleden tijd. Het geeft ons als organisatie veel meer mogelijkheden. Deze willen we dan

ook ten volle benutten. Zo staan er al een paar voornemens in de steigers. Hierbij zal ons

formidabele vrijwilligers korps, prominente aandacht krijgen, incidenteel en zo mogelijk bij vaste

activiteiten. 

Denk bijvoorbeeld aan muziek

middagen, thematische dagen en

diverse andere ontmoetings-

momenten.

Bijzondere invulling willen we als

bestuur geven aan het 30-jarig

bestaan van Stichting De Pracht

Ekenrooi ( SDPE ). Hierbij zullen onze

vrijwilligers specifieke aandacht

krijgen. Op een later moment zullen

we de wijkbewoners in de

gelegenheid stellen dit feestelijke

moment met ons te delen.

Kortom, er staat genoeg te

gebeuren. Prima momenten om de

gang van zaken binnen De Pracht te

promoten en uit te dragen, dat een

bezoekje aan ons centrum zeer de

moeite waard is.

Een fijne toekomst gewenst in een

goede gezondheid!



Een klein kantoor in de Pracht. Naast de

ontmoetingsruimte en de bar met gastvrije

inloop voor bezoekers, vrijwilligers en

cursisten, het centrum van het

gemeenschapshuis. Het kantoor oogt vol,

werkplek voor wisselende gebruikers.

Vraagbaak en informatiepunt, het

administratieve hart met een regelmatige

klop van de telefoon. Het domein van

Brigitte, vaste Prachtkracht met een

veelheid aan coördinerende taken. 

‘Je komt er niet zomaar omheen’, zo sprak men

vroeger wel eens van de secretaresse. Maar

Brigitte is zo veel meer en gelukkig maar, hier

wordt je echt gezien. Brigitte: “Ik zie het

meteen als iemand nieuw is en wat vragend

rondkijkt. Al gauw vraag ik dan of ik kan helpen

en ontstaat er een geruststellend contact om

diegene goed van dienst te zijn.” Het

koudwater moment is op slag verdwenen.

Eigenlijk ben je op dat moment al lid van de

familie. 

Brigitte: “Zelf ben ik als jonge moeder door

vriendin Janny gevraagd om mee de Cola-disco

op te zetten. Een groot succes. Later werd ik

getipt door Eugenie, nu helaas overleden. De

stichting zocht iemand voor administratieve

ondersteuning. Een fantastische vrouw Eugenie.

Ze liep eerst stage in de Pracht en was later

vrijwillige voorzitter van de gastvrouwen en

vrijwilliger bij de kledingbeurs.
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Ontvangen worden met
enthousiasme en een
glimlach
D O O R  C O R  V A N  M O S S E V E L D

De Pracht groeide en zo ontstonden er

ook voor mij steeds meer taken. Het werk

van de stichting werd meer en meer

geprofessionaliseerd. Dit alles met hulp

van vele mensen zoals ondersteuner Frank,

en het toenmalige bestuur met Walter en

secretarissen Carolien en Dorien. Leuk

werk om te doen. Heel open en heel

transparant. Met veel aandacht voor

signalering zodat je kunt schakelen en

communiceren met allen zodat veel op de

juiste plaats belandt. Heel anders dan in

het begin toen de cultuur nog meer

gesloten was. Op slot als een vesting.“

Gelijk een spin in het

web. Met een oog op

de buitenwereld.
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Inmiddels is Brigitte meer en meer coördinator geworden en wisselt moeiteloos in het

contact met bestuur en vrijwilligers, tussen administratie en organiseren. Tussen regelen en

beheer. Gelijk een spin in het web. Met een oog op de buitenwereld. Zoals kijken buiten de

deur bij collega’s in Zuid Oost Brabant. Er kwam aandacht voor planningen,

taakbeschrijvingen en personeelszaken. Zo ontstond de zalenplanner. Genoeg stof dus, ook

voor het onderwerp ‘grenzen bewaken’. 

De coronacrisis kwam voor Brigitte als een complete verrassing, of liever gezegd

overrompeling. Brigitte: “Ik was op vakantie en bij terugkeer was alles dicht. Ik wist niet wat

ik meemaakte en dacht dit kan toch niet, iedereen thuis. Na contact met de collega’s ging

ik inventariseren wat we allemaal nog konden doen met in achtneming van de

maatregelen. Al spoedig hadden we een hele lijst met grote en kleine werken in het kader

van beheer en onderhoud. Zo wisten we uiteindelijk gedurende de hele periode nog heel

wat verbeteringen te realiseren. Met dank aan het team!”

Een overbodige vaag natuurlijk of Brigitte nog meer wil in het werk. Ja natuurlijk, reageert

de immer enthousiaste Brigitte: “Graag zouden wij, niet alleen ik, meer samenwerking

willen met andere organisaties voor een verdere ontwikkeling van dit werk. En niet te

vergeten nog meer verbinding met de wijk. Ook willen we graag enthousiaste stagiairs en

jonge vrijwilligers op allerlei vakgebieden. Zij hebben de kennis van de huidige

ontwikkelingen en kunnen hier hun ideeën en plannen ontplooien en ontwikkelen. Met voor

ons inspiratie gericht op de toekomst".

Jubileumviering

Stichting De Pracht Ekenrooi bestaat dit jaar 30 jaar.

Natuurlijk laten we dit niet ongemerkt voorbij gaan. Hoe

en wat is nog onduidelijk. In ieder geval gaan we er op

een paar momenten bij stilstaan en dit heugelijke feit op

een leuke, gezellige manier vormgeven. Men denkt hierbij

aan het vrijwilligersfeest op 10 juli voor alle vrijwilligers

en bij de Open Dag op 4 september voor de wijk en

relaties. 

Vanuit de commissies wordt een werkgroep gevormd ter

voorbereiding. Wie hieraan nog wil deelnemen kan zich

melden bij de commissievoorzitter of bij Brigitte.

 



Nieuwe beheerder

In de sollicitatieprocedure voor een nieuwe beheerder is de keuze

gevallen op de heer Roel Sparidaens. U zult hem de komende tijd dus

vast wel een keer ontmoeten op de middagen. 

In een van de volgende uitgaven van Kracht van de Pracht zullen we

uitgebreid kennismaken met Roel. 

Speurwerk brengt vrijwilligers Repair
Café tot beste oplossing
D O O R  M I L O U  V E R H A G E N

Afgelopen editie van het Repair Café kwam een mevrouw langs met haar stofzuiger met

kapot wieltje. Vanwege het ontbrekende wieltje kon het team haar niet helpen, maar

adviseerde haar het wieltje op internet te bestellen en terug te komen. Er worden namelijk

geen reserve onderdelen bewaard bij het Repair Café. 

Even later komt er een nieuwe klant binnen met stofzuiger. Deze blijkt niet te repareren,

maar heeft wel een bruikbaar wieltje! Dit is eraf gehaald. Na enig speurwerk kon het adres

van de eerste bezoekster achterhaald worden. Een van de vrijwilligers is op de fiets langs

gegaan en heeft in de straat goed gezocht voordat hij de juiste dame trof. Het wieltje is ter

plekke gemonteerd. Met als resultaat een zeer tevreden bezoeker en Repair Café team!
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Filmhuis De Pracht
D O O R  C O R  V A N  M O S S E V E L D

Ik noem het nog een beetje gekscherend ‘filmhuis De Pracht’

maar zover is het nog niet. Maar het zou er zo maar van

kunnen komen. Liefhebbers genoeg. En de eerste (kleine)

stap is al gezet. Afgelopen week werden de grote

projectieschermen gehangen en de beamer(s) geïnstalleerd.

In eerste instantie bedoeld voor cursusdoeleinden, maar ook

te gebruiken voor leuke en inspirerende films of

bezienswaardige uitzendingen op tv, zoals grote

evenementen, sport, mooie documentaires en culturele

hoogtepunten.

Wel graag gemakkelijke zitjes en een fijne theateropstelling.

Ik kijk er naar uit!

04-06   Georgia Tsatsou

04-06   Thijs Vrijsen

07-06    Reinie Schrijver

08-06    Wil van 't Verlaat

08-06    Dorien de Waal

13-06     Loes Kort

14-06     Harry van Oorschot

18-06     Hannie van der Aalst -                              

Van Kuijk

20-06    Milou Verhagen

26-06    Paul Jacobs

29-06    Martijn Vos

30-06    Ebel Raap

04-07    Mirjam Kees

05-07    Jeroen den Holder 

07-07     Tinie van de Ven

11-07      Harrie van Beek

13-07     Kathleen van Liempt

01-05     Honorine Ishimwe

03-05    Jet Schonenberg

05-05    Lenneke Gulik

05-05    Marc Wijngaarden

08-05    Peter Leijten

08-05    André de Wit

11-05      Diny Zeegers

12-05     Walter van den Born

14-05     Steven de Jonge

14-05     Heidi van der Veer

16-05     Janny Derkx

16-05     Els Morren

26-05    Vera Deeben

26-05    Annie van Hooff

27-05    Mart Linnemans

31-05     Wilco Wanders

02-06    Cor van Mosseveld

03-06    Nellie Klijs

V E R J A A R D A G E N

13-07   Jolanda de Wit

16-07   Wil Mul ter-Zaar

17-07   Hanneke van Bokhoven

17-07   Diana Linnemans-Coolen

20-07  Henriette Lobregt

22-07  Hans Hutjens

23-07   Magda Hart - Schepers

26-07   Dian van Dijk

26-07   Lia van de Leur

27-07   Anja Oppers

31-07    Wim Huijs

Namens De Pracht van harte

gefeliciteerd!
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Alles zelf voor een
wervelende dansshow
D O O R  C O R  V A N  M O S S E V E L D

De ogen van Silvy gaan helemaal glimmen als ik

begin over de show die eindelijk weer gaat komen.

Live met publiek en helemaal opgetuigd met

achtergrond decor, lichtshow, muziek en kostuums.

Corona hakte er flink in voor culturele activiteiten,

zoals danstheater, zanggezelschappen en alle

andere kunst- en podiumproducties. Ik ben bij de

repetitie van Butterfly Danspunt en ga het gesprek

aan met choreografe en danseres Silvy die even tijd

vrij maakt vooraf aan haar eigen oefensessie bij het

demo-team hierna. 

Silvy: “Het was echt afzien in coronatijd. We oefenden

wel buiten maar dat was toch zeer beperkt. Op afstand

werkt het eigenlijk niet. Je hebt niet het goede contact,

de muziek is minimaal en het overzicht ontbreekt. Eén

jaar hebben we helemaal geen show gedaan. Wel nog

gerepeteerd met online sessies maar dan zie je helemaal

niet wat iedereen doet. Geen succes dus. Het afgelopen

jaar hebben we een show gedaan met de camera als

publiek. Hiervan heeft iedereen een opname gekregen.

We hadden tenslotte wel steeds geoefend en dan wil je

ook iets neerzetten. Gelukkig zijn er geen dansers

afgehaakt uitgezonderd het normale leeftijdsverloop.

Maar dit jaar gaan we weer schitteren. Met een hele

nieuwe dansshow.”

De show is een gezamenlijke productie van het gehele team en alle dansers. De

choreografes ontwerpen zelf de dansen, het lichtplan, de decor-invulling, de kostuums en de

muziek. Hierbij worden ze wel ondersteund door vrijwilligers en mensen met vakkennis. Van

theater de Schalm, waar men al vele jaren de show opvoert, kreeg Butterfly zelfs

complimenten voor hun gedegen en professioneel draaiboek dat werkte als voorbeeld voor

andere dansgroepen.



Met hoevelen zijn ze eigenlijk? Hierover moet Silvy even nadenken maar ze denkt met zo’n

honderdtal leden. Er zijn nu 8 dansgroepen, van 4-5 jaar, van 6-8 jaar, 9-15 en de ouderen, 

 vanaf 15 tot zelfs 25 en twee demo-groepen. Behalve voor de demo-groep die auditie

moeten doen worden er geen eisen gesteld. Wel plezier in het dansen en iedere week

repeteren natuurlijk.

De nieuwe show dit jaar vindt plaats op zaterdag en zondag 18 en 19 juni in de Schalm in

Veldhoven. Silvy: We werken meestal aan de hand van een thema en dit jaar is dat ‘het

nieuws’. Vanuit projecties van bijvoorbeeld kranten- of radioberichten ontvouwt zich een

dans als een weergave van het bericht. Voor ons is dit het hoogtepunt. Dan pas zie je hoe

alles op z’n plaats valt en de show zich toont in totaliteit met de enorme verscheidenheid

van allen die er aan meewerken. Dit is waar je het voor doet. Het resultaat van dat wat je

samen had bedacht”. Ik zie het in haar ogen. Het wordt vast en zeker een geweldige show!

Na de zomervakantie is er weer plaats

voor nieuwe leden in alle groepen 

bij Butterfly Danspunt. 

Meer informatie is te vinden op

de website van De Pracht.
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Vrijdagmiddagborrel
D O O R  C O R  V A N  M O S S E V E L D  

Afgelopen vrijdagmiddag 1 april was er een eerste vrijdagmiddagborrel van de maand voor

vrijwilligers van de Pracht. Nee, heus het was geen 1 aprilgrap maar wel erg gezellig. Brigitte had

gezorgd voor eigen gemaakte snacks en er werd heel wat wel en wee uitgewisseld, maar dan wel

met humor. Want zonder een lach en vrolijkheid is er geen toekomst. Een mooi begin met een

illuster gezelschap van zo’n 25 personen. Volgende keer weer, maar dan niet meer zo laat maken

jongens en meiden!

De volgende Vrijdagmiddagborrel is op 6 mei a.s. 15.30 – 17.30 u. 

https://depracht.nl/activiteiten/butterfly-danspunt
https://depracht.nl/activiteiten/butterfly-danspunt
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Het voorspellen
uitgegroeid tot
gezelschapsspel
D O O R  C O R  V A N  M O S S E V E L D

Kaartspelen en de verschillende vormen daarvan

zijn al eeuwenoud maar nog steeds mateloos

populair zowel als gezelschapsspel en als een

middel om een gokje te wagen. Waarschijnlijk

ontstaan vanuit het opgooien van, zoals met

dobbelstenen. Met als doel het voorspellen van de

toekomst. Originele Chinese stenen, gesneden in

been of ivoor laten afbeeldingen zien die

overeenkomst tonen met onze moderne

speelkaarten. Aanvankelijk waren de speelkaarten

te duur voor de gewone man. Later met het

voortschrijden van de drukkunst werd een spel

speelkaarten voor iedereen bereikbaar en in de

negentiende eeuw beleefde het kaartspel dan ook

een hoogtepunt.

Ook nu nog wordt er veel gespeeld.

 

Kaarten en spellen, het wordt de jeugd van

jongs af aan bijgebracht en dit zet zich

voort tot op hoge leeftijd. Patience,

pesten, toepen, rikken, klaverjassen,

jokeren. Vormen van het spel vastgelegd in

regels en met vaste symbolen. Maar ook

vormen van een geheel eigen soort met

bijbehorende kaarten met nieuw

ontworpen symbolen en afbeeldingen.

Alles is mogelijk. De laatste decennia heeft

het Bridge een opgang gemaakt. Een voor

de leek ‘moeilijk’ spel waarbij men er goed

aan doet allereerst een cursus te volgen,

waar mogelijk met nascholing en in

clubverband. 

Maar ondanks de vele bridgeclubs, ook bij

de Pracht, kan er in gemeenschapscentrum

de Pracht nog steeds lekker ouderwets

gekaart worden met een potje jokeren,

Amerikaans of Hollands, en rikken. 

De 50+ Soos staat elke dinsdagmiddag

open. Gelijkgestemden onder elkaar

voor het gezellig spelen van een potje

kaart of eventueel ander spel van 13.30

tot ong. 16.30 u. De koffie staat klaar. 

Ken je iemand die zijn of haar

talent voor De Pracht wil

inzetten? Of wil je zelf iets

nieuws doen? Bekijk onze

vacatures op de website.

Jaap Scheel - PrachtDag

Carla Hermsen-Melchiors - CreaKids 

N I E U W E  V R I J W I L L I G E R S

https://depracht.nl/vacatures


ZomerVakantieKoor
2022 in
voorbereiding
D O O R  C O R  V A N  M O S S E V E L D

Na een eerste succesvolle editie van het

ZomerVakantieKoor bij De Pracht in 2019 werd er

geen noot meer gezongen in de daaropvolgende

jaren 2020 en 2021. Ook al werden de

voorbereidingen daartoe steeds actief ingezet.

Maar gelukkig is dit jaar alles weer ‘normaal’, al

moet dat laatste echt wel tussen haakjes worden

gezet met de grote en kleine crises ‘all over the

world’. Maar zoals de ouderen vroeger al zeiden:

Kun je nog zingen, zing dan mee!

Dinsdag 12 april Open kaart- en spelmiddag

Zaterdag 16 april Paaseieren zoeken voor kinderen tot en met 12 jaar

Zaterdag 16 april Juridisch spreekuur

Zondag 24 april Sandwichlunch met live muziek

Dinsdag 26 april Ons Eetcafé

Dinsdag 10 mei Ons Eetcafé

Donderdag 19 mei Pubquiz met de Prachtdames

Zaterdag 21 mei Juridisch spreekuur

Dinsdag 24 mei Ons Eetcafé
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Het ZomerVakantieKoor is een driedaags

zangfestijn bij de Pracht. Twee avonden

zingen en oefenen in een groot koor met

een uitvoering voor publiek op de laatste

avond. En niet te vergeten een gezellige

afsluiting tot slot. Ook met weinig of geen

zangervaring kan men aan deze activiteit

deelnemen.

Deze activiteit vind plaats op 23/24/25

augustus bij de Pracht en de daarbij

gelegen Trinity Church. Er wordt

meerstemmig gezongen onder leiding van

dirigent Peter Raaijmakers met aan de

piano Gé van Woerden. 

Inschrijven voor deelname vanaf 1 juni. De

kosten voor deelname bedragen € 20,-

voor 3 dagen inclusief de zangbundel.

Volg de verdere berichtgeving over het

ZomerVakantieKoor op de website van de

Pracht en in de lokale media. 

A G E N D A  A C T I V I T E I T E N



Blik op vooruit
D O O R  M I L O U  V E R H A G E N

Het bruist van de nieuwe plannen in De Pracht.

Het belooft een mooi jaar te worden met o.a.

ons jubileumfeest. Dit doen we als bestuur

graag samen met jullie allemaal!

We keken nog 1 keer terug op afgelopen jaar met

de afronding van het financiële jaarverslag van

2021. Maar vooral zijn we bezig met de plannen

voor 2022-2025, waarvoor alle commissies hun

inbreng hebben kunnen delen. 
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D E  V O L G E N D E  E D I T I E
V E R S C H I J N T  I N  J U L I

Heb je vragen of opmerkingen over deze 

editie? Neem dan contact op met:

Cor van Mosseveld

cvanmos@xs4all.nl of

Communicatie@depracht.nl

Komende weken nodigen we de

fractievoorzitters van de politieke partijen

in Waalre uit voor een bezoek en gesprek.

Zo hopen we ook komende jaren nauw te

blijven samenwerken en ook nieuwe

initiatieven te ontwikkelen. 

We houden jullie via deze weg op de

hoogte. Heb je ideeën of vragen, laat het

gerust weten.

mailto:cvanmos@xs4all.nl

