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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

Terwijl het hart intens verlangd naar een heerlijke verwarmende

lente is de praktijk hard en weerbarstig zoals meestal. Natte

sneeuwvlagen en striemende regenspetters voortgedreven door

een gure wind doen je verkleumen tot op het bot en verjagen elke

ander beeld uitgezonderd warm, kachel en bed. 

Toch staat ons nog veel goeds te wachten. Het jaar is tenslotte

nog jong. Een mooi zomerprogramma met leuke Pracht-

activiteiten, de Grote Zomervakantie, de Fietstocht de Honderd

van Waalre, het heerlijke nazomeren op het terras met muziek en

misschien het Vakantiekoor. Er wordt al weer gewerkt aan de

nieuwe Programmafolder en nagedacht over de komende Open

Dag. Bij de Pracht is altijd wat te doen. Ook voor nieuwe ideeën

staan we open. Vertel van je activiteit, of heb je een leuk idee,

laat je horen. Vooruit, de zon tegemoet!

Intern bulletin voor medewerkers en vrijwilligers van De Pracht



Verbroedering
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

Op het moment dat ik dit schrijf, is het bijna volop feest in het zuidelijke deel van ons

landje. In veel dorpen en steden is men druk doende met versieren, wagenbouw, repetities

van kapellekes, het uitzoeken van een pekske, feesttenten bouwen en het voorbereiden op

meedoen met d'n optocht.

Kortom, als individu of in groepsverband zorgen dat het een Prachtig feest wordt met veel

plezier en saamhorigheid.

Het is fantastisch dat ook bij De Pracht een feestelijk programma is opgetuigd. Hiervoor wil

ik de organisatie op voorhand enorm bedanken en veel succes en gezelligheid wensen. Na

twee "lege" corona jaren, mag het weer en zal het ontmoetingcentrum

op zijn grondvesten schudden.

Hieronder een kleine impressie.
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In memoriam: 
Peter Vis en Toon van Nistelrooij
D O O R  R E D A C T I E

De Kracht ontving het bericht dat Peter Vis ons is ontvallen. Een onverwacht verlies voor

velen. Peter was een zeer gewaardeerd lid van het Repair Café team en lid van de

Bridgeclub waar hij ook partner Margot ontmoette en zo samen verder gingen in de liefde.

Peter was breed georiënteerd op elektro maar stond ook zijn mannetje op mechanisch

terrein. Een fijne man die altijd wilde meehelpen in de groep en steeds klaar stond met

aanwijzingen.

Wij wensen al zijn dierbaren, vrienden en collega’s veel sterkte met dit gevoelige verlies.

Terwijl we onlangs al afscheid moesten nemen van Peter Vis werd ook bekend dat Toon van

Nistelrooij, de man van Conny van Nistelrooij – Janssen, onze interieurverzorgster is

overleden. Wij wensen Conny, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte met dit

verlies.
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Vanuit het bestuur
D O O R  M I L O U  V E R H A G E N

Terwijl enkele bestuursleden geveld zijn door de

griep, werken we ondertussen met enige druk op

de ketel aan het jaarverslag en financieel

overzicht van 2022. Financieel hoeven we ons

geen zorgen te maken, aldus de penningmeester.

Ook is er verdriet door het wegvallen van voor De

Pracht belangrijke personen. 

Er staat nog veel te gebeuren dit seizoen,

als eerste verwachten we deze week

buurtbewoners die binnenlopen om te

stemmen. We nodigen iedereen natuurlijk

tijdens deze dag van harte uit om verder

kennis te maken met ons

ontmoetingscentrum. Ook zijn we recent

op uitnodiging in gesprek gegaan met het

Huis van Waalre om te kijken waar we

samen kunnen werken en elkaar kunnen

vinden. En binnenkort worden de

uitgewerkte ideeën vanuit de gemeente

bekend voor het gebouw en omgeving.

Genoeg om ons samen met alle vrijwilligers

op te richten dus!



Inloopochtend ’t Toverstokje brengt
culturen bij elkaar
D O O R  M I L O U  V E R H A G E N

Woensdagochtend en volop leven in de brouwerij. Een peuter stormt zaal 1 door op jacht

naar zijn speelauto. Bij inloopochtend ’t Toverstokje is het een drukke boel. Ouders of

grootouders komen bij elkaar terwijl de peuters samen spelen. Er zijn regelmatig

activiteiten, zoals voorlezen, muziek of bewegen met fysiotherapeut. Maar het plezier en

samen spelen staat voorop.

Wie goed luistert merkt veel verschillende talen op bij de kletsende moeders. Uniek aan ’t

Toverstokje is het internationale karakter. Van de gastvrouwen komen er gezinnen uit

Rwanda, Frankrijk, Rusland, Hongarije en Turkije. Ook de achtergrond van de bezoekers

wisselt, van Bolivia en Peru tot Italië. De inloopochtend is dan ook veel meer dan een

speelochtend. Het is ook een ontmoetingsplaats voor sociaal contact. En de peuters weten

elkaar makkelijk te vinden, voor hen maakt de taal niet uit. 

Gözde uit Aalst heeft een dochter van 4,5 jaar en is ook gastvrouw 

geworden bij ’t Toverstokje. Ze vindt het leuk om nieuwe mensen te 

ontmoeten en kan ook meteen haar Nederlands een beetje oefenen. 

Ze komt er graag omdat het gezellig is, ook nu haar dochter af en toe 

naar de opvang of naar school gaat. 

Na afloop is Els Morren, aanspreekpunt voor de gastvrouwen, bezig om 

het speelgoed schoon te maken. Dit doen we maar af en toe samen 

met andere gastvrouwen. Els vertelt: “De groep wordt steeds groter. 

Dat is fijn, want dan kunnen we dit soort taakjes verdelen. Vooral de 

ochtenden met muziek vind ik prachtig om te zien. Alle kindjes krijgen een rol en spelen

mee. Zo zie je vriendschappen ontstaan.

Loop gerust een keertje binnen bij ’t

Toverstokje! Het is iedere woensdagochtend

van 9.30 uur tot 11.00 uur in De Pracht. Kosten

bedragen 2,00 euro. Hierbij is een kopje

koffie of thee en diksap met een soepstengel

voor de kindjes inbegrepen.
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Taalcafé 
D O O R  C O R  V A N  M O S S E V E L D

De nieuwe activiteit het Taalcafé De Pracht is
nog maar net gestart maar lijkt nu al te voldoen
aan de verwachtingen. In de ontmoetingsruimte
heb ik een gesprek met Harrie Guikers, een van
de vrijwilligers die zich gemeld hebben als
gesprekspartner voor de gasten.

Maar eerst even terug naar het begin, wat is een

taalcafé? De activiteit Taalcafé is het leren

spreken van de Nederlandse taal door te doen.

Buitenlanders, mensen met een andere taal

oefenen het spreken van het Nederlands in

gesprekjes met vrijwilligers. Vaak over allerlei

gewone dagelijkse onderwerpen.

Vrijwilliger Harrie: “Ik kende de Pracht eigenlijk nog

niet maar het onderwerp boeide me en ik woonde

dichtbij zodat ik niet het gevoel had er op uit te

moeten. Ik werkte bij ASML en deed daar

technische trainingen.

Het werken met buitenlanders was mij dus niet

vreemd. Je moet het geduld hebben om met

mensen te praten. De tijd nemen. Tijd is belangrijk,

die vind je elders niet. Bij supermarkten

bijvoorbeeld of andere ontmoetingen voor vragen

en informatie is er nooit tijd. De rij achter je dringt,

opschieten, we moeten vooruit. Ik heb dit ook zelf

ervaren toen ik in het buitenland (Frankrijk)

woonde.
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Er is bijna nooit ruimte en tijd voor wat jij

wilt zeggen, wat jou boeit. Pas als je de

ruimte en tijd krijgt hiervoor ontstaat er

ontspanning en voel je je begrepen. En

begrepen worden is heel motiverend. Dan

ontstaat er een gesprek met ruimte om te

oefenen. Pas dan brengt de gast als het

ware zijn eigen leerproces in.”

Harrie: “Ik werk het liefst een op een. Met

een groepje gaat wel maar met een stel als

man en vrouw bijvoorbeeld wordt het

moeilijker. De een praat al gauw voor de

ander. Gelukkig was de begeleiding in de

Pracht heel goed. Men lette goed op en

verdeelde de vrijwilligers en gasten al naar

gelang de mogelijkheden. Echt een

compliment waard. Ook was er een briefing

vooraf voor de vrijwilligers zodat men

enigszins idee had waar het naar toe ging.”

Er zijn nu twee bijeenkomsten geweest en

iedereen is vol lof over de gemoedelijke en

ontspannen sfeer. Er was wel enige drukte,

een beetje rommelig maar allemaal heel

ongedwongen. De evaluatie van de eerste

bijeenkomst leverde dan ook een positief

beeld op met 14 vrijwilligers en 10 gasten die

deze keer ontvangen werden met koffie en

cake. Een mooi initiatief van de Pracht, Loes

en Brigitte met steun van de Bibliotheek

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

05-05         Lenneke van Gulik

08-05         Peter Leijten

11-05           Diny Zeegers

14-05          Heidi van der Veer

14-05          Steven de Jonge

16-05          Els Morren

16-05          Janny Derkx

26-05         Vera Deeben

27-05         Mart Linnemans

31-05          Wilco Wanders

02-06         Cor van Mosseveld

03-06         Nellie Klijs

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 Aalst - Van Kuijk

20-06         Milou Verhagen

26-06         Paul Jacobs

29-06         Martijn Vos

30-06         Ebel Raap

01-03       José Habraken

02-03      Piet Verhoeven

03-03      Hans van Baal

05-03      Ineke Hogendijk

07-03      Marjolein Merkelbach

17-03       Silvy Groeneveld

18-03       Jaap Scheel

18-03       Romy Kuijpers

23-03      Ank Bot de - Engelen

23-03      Patrick Delisse

26-03      Hans-Peter van Lohuijzen

29-03      Maartje Merkx

30-03      Ans Ketelaars

03-04      Luke Bogers

11-04        Marie-Jeanne Horsten

20-04      Ria van Heugten

24-04      Sjef van Dijk

26-04      Wilma Stofmeel

28-04      Joke Planjer

01-05        Honorine Ishimwe

03-05       Jet Schonenberg

Namens De Pracht van
harte gefeliciteerd!



de 100 van Waalre
D O O R  C O R  V A N  M O S S E V E L D

In een oproep van de gemeente Waalre werden clubs

en verenigingen uitgenodigd om plannen in te dienen

voor feestelijke activiteiten in het jubileumjaar 2023.

Het jaar van het honderd jarig bestaan, dit wil zeggen

honderdste jaardag van de samenvoeging van Aalst en

Waalre tot de nieuwe gemeente Waalre.

Een mooie gelegenheid voor Ontmoetingscentrum De Pracht om aan het organiseren te slaan

met een activiteit die in staat is alle inwoners en leeftijden met elkaar te verbinden. Al gauw

werd hierbij gedacht aan een mooie, gezellige en feestelijke fietstocht voor groot en klein, dik

en dun, jong en oud. Geen rondje rond de kerk maar een heuse beproeving van wel honderd

kilometer: de Honderd van Waalre. Waarschijnlijk denkt u nu daar begin ik niet aan. Nou dat

hoeft ook niet. De tocht gaat verdeeld worden in meerdere routes met diverse afstanden. Dus

voor elk wat wils. 

Deze fietstocht is gepland in de feestweek van de gemeente in juli, hopelijk een stralende,

zonnige dag.

Behalve deze fietstocht is er ook gedacht aan nevenactiviteiten die allen te maken hebben met

de fiets. Veel echter is afhankelijk van vrijwillige handen die mee willen helpen bij het

organiseren van het programma. Mensen die mee willen denken in de werkgroep maar ook

diegenen die actief willen zijn bij de uitvoering op de dag zelf, zoals bij opbouw en versiering,

catering, routebegeleiders, verkeersregelaars, opruimers. Allerlei hand- en spandiensten dus die

nodig zijn om er een mooi feest van te maken.

Spreekt zo’n feestdag je aan en zou je hieraan een bijdrage willen leveren? Dan ben je van

harte welkom. Stuur een berichtje of neem contact op met Brigitte of Cor:

cvanmos@xs4all.nl.
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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 N I

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

