
Kracht van
De Pracht

Jaargang 25 nummer 1 februari 2022

Inhoud
• blz. 1: Van de redactie 

• blz. 2: Van de voorzitter:

vrijheid 

• blz. 3: In memoriam: Jos

Slaats 

• blz. 4: Samen wandelen

• blz. 6: Begeleiders gezocht

voor twee jeugdactiviteiten

 • blz. 7: Verjaardagen 

• blz. 8: Vrijwilliger Joop

Vleeshouwers

• blz. 9: Versterking Kracht

van de Pracht

• blz. 10: Vanuit het

dagelijks bestuur  

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

Januari 2022. Eindelijk toch wat zicht op versoepelingen van

de coronamaatregelen en wellicht op een einde aan een

tweejarige periode van uitzonderlijk gehalte. We zullen het

ons heugen. Vooral de alleenzijnden onder ons maar vooral

ook de zogenoemde categorie ‘opgroeiende jeugd’. Zij

zagen de verwachtte spannendste periode tot nu toe

verlopen en voorbijgaan. Geen afscheid met een spetterende

musical, een belabberde kennismaking met het voortgezet en

voor de ouderen ook nog een beroerde kennismaking als

volwassene in spé. Het leven waarin veel ontdekt en

geprobeerd wordt. Jammer, jammer, jammer. Maar nu kan

het weer al dreigt er nog steeds iets van…voor hoelang. Maar

oké, de Pracht is weer open. Clubs en verenigingen draaien

weer met activiteiten, cursussen, bijeenkomsten en sport en

spel. Welkom allen. 

Intern bulletin voor medewerkers en vrijwilligers van De Pracht



Vrijheid
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

Ooit, en nog steeds

Op zoek naar vrijheid

Niet vanzelfsprekend

Komt het er ooit van ?

Zoekende, evenals zo velen

De ander toekijkend

Behoefte aan tevredenheid

Stimulerend, voor en door een ander

Waar is het te vinden ?

In jezelf de meeste kans

Verlangen op de proef gesteld

Hoeveel grijze dagen nog ?

Help de zon in jezelf, jouw persoonlijkheid

Blijf stralen, ondanks dreigende wolken

Omarm gretig het aanbod

Uiteindelijk gevonden, uitnodigend, De Pracht

pagina 2 februari 2022

Help de zon in jezelf, 

jouw persoonlijkheid 



In memoriam: 
Jos Slaats
D O O R  R E D A C T I E

De redactie ontving bericht van het overlijden

van medewerker en collega Jos Slaats en volgde

de livestream van het afscheid door familie en

vrienden waarbij ook de Pracht vertegen-

woordigd was. Het was een mooi en ingetogen

afscheid met lieve woorden en mooie muziek

met teksten die de gevoelens ondersteunden,

zoals Angie, Trots op jou, Papa, Dichtbij mij en

Rollercoaster. Jan van Maasakkers sprak een

dank- en afscheidswoord namens De Pracht en

alle oud-collega's, vrijwilligers, bestuursleden

en bezoekers.

Jos kwam naar de Pracht omdat hij na zijn

noodlottig verkeersongeval weer zo graag wilde

werken. Die kans hebben wij hem kunnen bieden en

hij werd medebeheerder van ons

gemeenschapscentrum. Jos was met zijn technisch

inzicht, vakmanschap, dienstbaarheid,

gastvriendelijkheid en bescheidenheid bij ons op

zijn plaats. Altijd bereid om waar hij kon mensen te

helpen. 

Mede door zijn inzet kon onze organisatie groeien,

verbouwen en zich verder ontwikkelen. Jos steunde

onze organisatie op alle mogelijke manieren. Maar

mocht hij het ergens niet mee eens zijn dan was zijn

stellige uitspraak: "Nee dat ga ik niet doen". 

Jos wilde er ook zijn voor zijn familie en besloot ook

tijd voor zijn hobby's te creëren. Begin 2014

verhuisde hij daarom naar Maarheeze en ging een

derde deel minder werken. 

Dat kostte enige aanpassingen in onze

organisatie maar iedereen gunde Jos dat

van harte. De bekroning kwam in 2016 met

het toekennen van het Appeltje van

Oranje en de viering samen met oud-

minister Dries van Agt die ons

gemeenschapscentrum opende. Later

ontvingen we vanwege deze toekenning,

samen met onze burgemeester

Brenninkmeijer, koningin Maxima.

Jos was bescheiden en stelde zich nooit

op de voorgrond maar was er daar waar

nodig. Dienstbaar, rustig en prettig in de

omgang. Daarom kwamen mensen hem

graag om raad en daad vragen. Jos was

zeer trots op zijn 3 kleindochters en zag

erg uit naar zijn naderende pensioen.

Maar helaas kon hij door zijn ziekte de

laatste maanden niet meer aanwezig zijn.

Door corona konden alleen zijn directe

collega's met hem zijn afscheid van het

werk gedenken en daar was hij ook heel

dankbaar voor. 

Jos, respect dat jij in ons betrok bij deze

voor jou zware periode en wij nog iets

voor je konden betekenen. 

Jos, namens alle mensen van De Pracht

bedanken wij je voor je inzet en de 13 jaar

dat je bij ons was. We blijven je

herinneren als een fijn mens.
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"Samen wandelen geeft voldoening 
en energie"
D O O R  M I L O U  V E R H A G E N

Tijdens het wandelen kun je echt een steun en toeverlaat zijn voor de gasten. Dat ervaren

wandelvrijwilligers bij De Prachtdag Harrie van Beek en Kees Piepenbrock. Elke maandag of

woensdag wandelen zij met een groepje gasten door Aalst. Beide heren kennen de gasten

en hun persoonlijke eigenschappen goed. Zo weten ze na vijf jaar precies wie er wel in is

voor een ‘rondje om de kerk’ of een grotere wandeling door Ekenrooi.

Het wandelen geeft veel voldoening. Bij de PrachtDag komen verschillende gasten,

sommigen lopen zelfstandig mee en anderen hebben een rollator of rolstoel. “Als we ’s

ochtends binnenkomen spelen de gasten een potje Rummikub of lezen ze de krant. Er is

veel ruimte voor ontmoeting en contact, ook tijdens het wandelen. Voor het wandelen

moeten we soms wat aarzeling weghalen en mensen over de drempel helpen. ‘Een klein

stukje’, zeg ik dan,” vertelt Harrie. “Maar vaak zijn we dan toch een uur weg. Achteraf is

iedereen zo blij dat we naar buiten zijn geweest. Dan zijn we weer helemaal opgeladen”.

Weer of geen weer, Harrie en Kees gaan iedere week op pad. Mocht het echt flink regenen,

wandelen ze zelf maar dan missen ze de gasten van de PrachtDag wel. Tijdens het

wandelen hebben ze boeiende gesprekken met de gasten. Als echte Aalstenaar kent Kees

de wijk goed en hij spreekt dan ook vaak over de geschiedenis of over Philips. “Je hoort

echt de meest boeiende verhalen. Naast het wandelen, dat al plezier geeft, 

maakt dit het extra mooi”. 
Lijkt het je leuk om wandelvrijwilliger te

worden? We zoeken nog nieuwe

wandelvrijwilligers op maandagochtend. 

Bij interesse, neem contact op met De Pracht

via depracht@depracht.nl
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Begeleiders gezocht
voor twee uitdagende
jeugdactiviteiten bij
De Pracht
D O O R  C O R  V A N  M O S S E V E L D

Vanwege de coronamaatregelen waren er even

geen avondactiviteiten en was er wat ruimte

voor een gesprek met Paul Jacobs, een van de

ervaren begeleiders van de ElektroClub en

LEGOclub, twee al langlopende

jeugdactiviteiten bij De Pracht. 

Paul: “Ik ben er eigenlijk ingerold, of moet ik zeggen

min of meer ingeluisd. Mijn zoon zat op de

ElectroClub en zoals vele andere ouders ben ik zelf

ook geïnteresseerd in de techniek.
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Hierdoor blijven de ouders nog wel eens

hangen in hun enthousiasme. Zo vroeg de

toenmalige begeleider mij om een keer in

te vallen voor een ander waarop ik ja zei.

Aan het eind van de avond stak hij zijn

hand in de lucht met een bos sleutels en

zei: ‘Zo, je kunt het, ik ga er binnenkort

mee stoppen.’ Ha, ha. Natuurlijk was het

maar een grapje zonder verplichting,

maar ik ben wel gebleven, nu al bijna 30

jaar.” 

Het zijn twee afzonderlijke clubs maar

nauw verweven, beiden op de

woensdagavond van 18.30 – 20.00 u. De

ElectroClub is voor kinderen vanaf 8 jaar

tot en met groep 8 en houdt zich vooral

bezig met schakelingen, bijvoorbeeld

voor een lampje (inmiddels led), een bel

of radio. 

Anouk den Ouden - ButterflyDanspunt 

Anne vd Goor - ButterflyDanspunt

Marjolein van Bavel - De PrachtDag

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

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.

https://depracht.nl/vacatures


Basiselektronica waarbij men leert solderen, eenvoudig tekening lezen en leert omgaan

met materialen en gereedschap. Ook leert men logisch te werken. Dit alles krijgt men niet

op de basisschool en het voegt dus echt wat toe. En dat op een leuke en gezellige manier.

De kinderen krijgen tijd en aandacht. Er zijn nu 6 à 7 begeleiders en men kan meerdere

jaren deelnemen. De opdrachten zijn individueel en natuurlijk willen alle kinderen beginnen

met het interessantste en moeilijkste model maar we zeggen altijd begin nu toch maar met

voorbeeld 1, het solderen van een draadmodel van bijvoorbeeld een bloem. 

De LEGOclub werkt met Mindstorms bouwblokken. Een computerblok dat men leert

programmeren en opdrachten laat uitvoeren. Voor kinderen vanaf 10 tot en met 14 jaar.

Ook hier individuele keuzen en opdrachten. De groep is wat kleiner dan bij de ElektroClub

maar hier werken de deelnemers heel intens hetgeen ook wat meer rust geeft in de groep.

(er zijn maximaal 5 plaatsen met voor elk kind een robot-unit en laptop).

De LEGOclub is onderdeel van de ElektroClub maar werkt geheel zelfstandig onder leiding

van Maarten Pennings. De kinderen werken individueel een opdracht uit. Als beloning wordt

van het werkstuk een filmpje gemaakt.
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Voor meer informatie over deze activiteiten: 

Paul Jacobs, tel. nr. 06-31002587 



pagina 7 februari 2022

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

15-02     Ans Meijvis

16-02     Jelle Bos

21-02     Gözde Kesgin

21-02     Nancy Leo

29-02    Sanne van Gogh

02-03    Piet Verhoeven

03-03    Hans van Baal

03-03    Bianca Baltessen

05-03    Ineke Hogendijk

07-03    Marjolein Merkelbach

17-03     Silvy Groeneveld

18-03     Romy Kuijpers

23-03    Ank Bot de - Engelen

23-03    Patrick Delisse

25-03    Lieke Vos

29-03    Maartje Merkx

30-03    Ans Ketelaars

11-04      Marie-Jeanne Horsten

20-04    Ria van Heugten

24-04    Sjef van Dijk

25-04    Gerard Gruiters

26-04    Wilma Stofmeel

Namens De Pracht (alsnog) van harte

gefeliciteerd!

Als er voldoende plaats is mogen de ouders gerust erbij blijven maar niet het eigen kind helpen.

Dat willen de kinderen meestal ook niet. De ouders zijn erg belangstellend en werken vaak ook zelf

in de techniek. Paul: “Ik heb wel eens gedacht over een soort workshop voor volwassenen. Van huis

uit kom ik uit de werktuigbouw en ben ik niet zo technisch met elektronica, maar ik ben er ook voor

de organisatie, het beheer, het overzicht, de voorbereiding en de contacten. Ik wil het zelf niet

zeggen maar ik hoor dan: ‘Vraag het maar aan de directeur.’ Leuk toch. 

Tot slot een paar tips voor begeleiders. Het is prachtig werk. Met een beetje technisch gevoel en

kennis. Ook het kunnen omgaan met kinderen is belangrijk, goed luisteren en kinderen stimuleren. 

Maar ook grenzen stellen als het moet en kunnen omgaan met orde. Maar vooral de sfeer is

belangrijk. Paul: “Ik hoor vaak: ‘wat is het hier gezellig’ en dan denk ik het is goed!”

Voor meer informatie of bij interesse, neem contact op met Paul Jacobs, tel. nr. 06-31002587.

04-01   Anoek Arie

05-01   Ingrid van Dongen

05-01   Connie Sinteur

08-01   Coby Boogers

08-01   Merian Hoogland

08-01   Jacques vd Linden

08-01   Roel ter Stege

13-01    Angelique de Zeeuw

14-01    Jos Boonen

17-01    Trudy Dekker

18-01    Cocky Nijssen

21-01    Fred Heemskerk

22-01   Rob Kerkenaar

23-01   Bert Klijs

27-01   Arja Dekens

28-01   Ton Goddijn

02-02  Helke de Leeuw

06-02   Klaas de Waal

07-02   Peter Vis

10-02   Harm Koster

11-02    Annerose Büchel -

            van Steenbergen



"Genieten van het

samen muziek maken.

Mooier kan het niet!”

Vrijwilliger in
coronatijd: Joop
Vleeshouwers
D O O R  C O R  V A N  M O S S E V E L D

Het is al weer bijna twee jaren geleden dat corona

op ons neerdaalde. Tamelijk onverwacht, niet

eerder meegemaakt en met vrij grote gevolgen.

Met daarbovenop een knellende sluiting van het

openbare leven. Een ‘lockdown’ die verlammend

werkte en de samenleving zo goed als gesloten

hield. 

Ook gemeenschapscentrum De Pracht was

verschillende perioden gesloten voor activiteiten,

cursussen en ontmoeting. Docenten, cursisten en

vrijwilligers zaten noodgedwongen thuis. Zo ook Joop

Vleeshouwers, vrijwilliger bij de ElectroClub. Een

activiteit die hij miste tijdens de coronamaatregelen.

Maar Joop is er de man niet naar om stil achter de

geraniums te kruipen. Met zijn handigheid en thuis in

diverse hobby’s weet hij zijn vrije pensioentijd aardig te

vullen. 

Joop is een metaalman, begonnen bij NSA metaal in Aalst. Ook werkte hij bij de Daf maar

zocht toch steeds iets om zijn vleugels uit te slaan. Als hobby werkte hij met wekkers en

klokken en werkte daarna in de rijwiel- en bromfietshandel. Hij stond zelfs op de drempel om

als bromfietshersteller iets over te nemen, maar uiteindelijk ging dat toch niet door. Hierna

werkte Joop nog een aantal jaren en zelfs tot enige tijd na zijn pensionering in de

beveiliging. Tot grote tevredenheid van zijn werkgevers. Een man met vele mogelijkheden en

met handige handen die hij nu al vele jaren inzet als vrijwilliger bij de Pracht en dit ook nog

altijd doet met veel plezier en geenszins wil missen. 
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Maar er kriebelde nog iets, zijn liefde voor de muziek. Joop: “Mijn vader speelde mondharmonica

en muziek heeft me van jongs af aan geboeid. Zelf heb ik altijd willen drummen, maar het

ontbrak aan mogelijkheden. Je zit altijd met geluidsoverlast thuis. Mijn dochter mocht op

muziekles, wilde eigenlijk saxofoon maar het werd uiteindelijk gitaar. Nu, jaren later is er in een

jong gezin geen tijd meer voor de gitaar die ik zodoende kon overnemen. Mijn vrouw vond dit

een goed idee, beter dan drummen, en dus ben ik nu op gitaarles. Meteen met notenschrift en

het spelen van losse noten. Heel moeilijk vind ik het maar ik blijf geduldig oefenen. Als het kan

iedere dag. Ook in de coronatijd ben ik doorgegaan met video-sessies thuis. Wel moet ik op

mijn leeftijd m’n handen warm en de vingers soepel houden. Ik speel ook wel wat akkoorden

maar ik ga toch voor het werk met bladmuziek. Mijn kleinzoon heeft ondertussen het keyboard

gevonden. Wie weet spelen we nog eens samen. Dat zou fantastisch zijn. Genieten van het

samen muziek maken. Mooier kan het niet!”

Kracht van De
Pracht zoekt
versterking
D O O R  C O R  V A N  M O S S E V E L D

Om een mooie uitgave van de Kracht van De

Pracht te maken is het nodig dat er voldoende en

interessante kopij is voor de lezers. Informatie van

en over al die mensen die actief en betrokken zijn

bij De Pracht en haar activiteiten. De inhoud dus. 

De communicatiecommissie is dan ook op zoek

naar een of twee vrijwilligers die zich willen

inzetten als correspondent voor deze nieuwsbrief.

Dit kan bijvoorbeeld zijn het aandragen van

onderwerpen voor een uitgave, het mee schrijven

van artikelen, het voeren van een interviewgesprek

of het maken van een mooie foto betreffende de

onderwerpen. 

Nu hebben natuurlijk velen van jullie al een taak bij

De Pracht, maar wellicht is er toch nog enige

ruimte in je agenda of weet je iemand die hiervoor

interesse heeft. 

Het kan ook iemand zijn uit de wijk, straat

of buurt. Tenslotte is De Pracht geen eiland

en zijn wij graag verbonden met de

omgeving en dus ook belangstellend voor

het wel en wee van de gemeenschap

rondom ons.

Zoals je ongetwijfeld is opgevallen in de

laatste uitgave van Prachtnieuwtjes is deze

verschenen onder de nieuwe titel ‘Kracht

van de Pracht’. Een titel van ons samen,

een kracht die ons bindt. Wij kunnen het,

samen! 

Voor reactie of heb je belangstelling om

mee te werken als (incidentele)

correspondent, neem dan contact op met

de Communicatiecommissie via

communicatie@depracht.nl

mailto:communicatie@depracht.nl


Met frisse energie
D O O R  M I L O U  V E R H A G E N

Hoe graag we het jaar ook waren begonnen 

door jullie allemaal welkom te heten, moesten

we er even op wachten. Maar we mogen weer!

Een korte update van het bestuur.

Een doemscenario is uitgebleven dankzij de

steunmaatregelen die de overheid ons biedt

tijdens (gedeeltelijke) sluiting. De penningmeester

heeft zich opnieuw ingezet voor het aanvragen en

afhandelen van diverse regelingen. Een flinke klus,

maar we zijn erg dankbaar! 
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Een bijzonder moment, dat zich hopelijk

nooit meer herhaalt, is het tijdelijk sluiten

van De PrachtDag in december. Helaas ook

door het coronavirus dat rondwaarde.

Inmiddels zijn de gasten er weer op

maandagen en woensdagen en kunnen ook

de vrijwilligers weer aan de slag.

Ondertussen wordt met inbreng van alle

commissies hard gewerkt aan een nieuw

meerjarenplan 2022-2025, dat wij in het

voorjaar aan de gemeente presenteren. 

En natuurlijk zijn we ontzettend blij dat

cursussen en activiteiten weer opgestart

zijn en men de weg naar De Pracht weer

weet te vinden. 

Kortom, met frisse energie kijken we vooruit

naar de tweede helft van het seizoen!

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  A P R I L

Heb je vragen of opmerkingen over deze 

editie? Neem dan contact op met:

Cor van Mosseveld

cvanmos@xs4all.nl of

Communicatie@depracht.nl

mailto:cvanmos@xs4all.nl

