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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

Een warme zomerdag was het. Warm, zeg maar gerust snikheet.
Geen driftig trappen maar loom peddelen, meer zat er niet in.
Plotseling een nog niet eerder gehoord geluid, hard, scherp en
afwisselend van richting. In de berm naast het fietspad stond een
vrijstaande boom. Nog halfwas, met rond, breed en open
bladerdak. In het takkenstelsel jonge eksters. Keurig verspreid
door het gebladerte op een veilige en regelmatige afstand tot
elkaar. Krè, krè, krèk klonk het steeds. En wat opviel, ieder op z’n
beurt. In vergadering bijeen, dacht ik. Gelijk in de bankjes van ’s-
lands vergaderzalen. En het ging maar door en door, krè, krè,
krèk. De een na de ander. Een geordend debat met soms wat
ruwe uithalen. Een beschaafd gesprek om de beste plaats in de
slaapboom. Er gebeurde verder niets. Het rumoer zou later
verstommen. Uitdoven in het trage zwart van de nacht.



Het is nog niet eens zo lang geleden dat we volledig in de greep waren van het

coronavirus, dat we allemaal het liefste zo snel mogelijk uit ons geheugen bannen. We

begonnen dit jaar met gesloten deuren en waren afhankelijk van overheidssteun. Het was

een gekke periode, waarin we de gebruikelijke dagelijkse levendigheid in ons gebouw

mistten. De vreugde van het weer openen kwam tegelijk met een gruwelijke oorlog op ons

continent, waar ook wij door gegrepen worden. Het jubileumjaar bracht ons tot nu toe niet

veel moois. 

Maar aan de andere kant blijkt ook hoe hecht en sterk we als gemeenschap zijn. Ook in de

zomermaanden, waarin bijna 60 vrijwilligers en buurtbewoners zich samen met het

kernteam hebben ingezet voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen in De Pracht. Wat zijn

we dankbaar voor ieders inzet. En het is een ontzettend bijzondere tijd geweest.

Inmiddels hebben we een geweldig ZomerVakantieKoor met ruim 50 deelnemers achter de

rug en markeerde de (hele gezellige) Open Dag de start van het nieuwe seizoen. Onze

penningmeester kan mededelen dat bijna alle NOW-regelingen zijn afgerond en

goedgekeurd. Er is ruimte om vooruit te kijken: naar ons gebouw, naar de samenwerkingen

en de gemeente. Zo zijn bijvoorbeeld de fractievoorzitters in oktober uitgenodigd voor een

gesprek. Hieronder vinden jullie een kleine impressie van afgelopen maanden. 

Hoogtepunten en dieptepunten
 N A M E N S  H E T  B E S T U U R
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‘Ontmoeting draait om samen zijn of iets
samen doen. Of het nu gaat om de leden van
de Houtsnijclub die ieder aan een eigen
project werken, of de buurtvereniging van
Beekdael die samen koffie drinkt en
vergadert in De Pracht. Loes Kort, secretaris
en voorzitter van de commissie Zorg &
Welzijn, vertelt: “Onze activiteiten rondom
Zorg & Welzijn zijn slechts een onderdeel
van onze rol. Ontmoeting is veel breder,
alles wat je samen doet is verbindend.”

De nieuwe naam op het gebouw en in onze

naam zegt al genoeg: De Pracht is een plek van

ontmoeting. Het is verankerd in ons bestaan en

het thema ‘ontmoeting’ is bovendien een rode

draad in het meerjarenplan van De Pracht

(2022-2025). Wij zien ontmoeting als sleutel

voor een gemeenschap. Het gevoel ergens bij

te horen en je welkom te voelen maakt dat je er

niet alleen voor staat.

Wij faciliteren ontmoeting niet alleen in ons

gebouw, maar onze ambassadeurs gaan ook

proactief bij bewoners langs om hen te uit te

nodigen of een gesprekje aan te knopen. De

moeilijk bereikbare doelgroep komt namelijk

niet vanzelf, maar zit juist soms het meest

verlegen om contact. Onze kracht is een

laagdrempelig karakter en uitstraling. Bij ons

kun je gewoon een kopje koffie komen drinken

en binnenlopen om de krant te lezen. 
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Ontmoeting gaat
om verbinding
D O O R  M I L O U  V E R H A G E N

In het kader van de Week van de

Ontmoeting, georganiseerd door de

gemeente Waalre, is er dan ook een

bijzonder en nieuw initiatief vanuit De

Pracht. In de week van 29 september t/m

6 oktober is er voor het eerst een Open

Week. Dit initiatief houdt in dat deze week

al onze activiteiten en cursussen

toegankelijk zijn voor iedereen. Dit biedt

gelegenheid om kennis te maken met de

Prachtsoos of de glassierkunst. Iedere

ochtend is er een Inloopcafé met koffie en

de krant. Daarnaast worden er extra

activiteiten georganiseerd, zoals een oud

Hollandse spellenmiddag met spelletjes

van vroeger. En een Hollands Muziekcafé

op vrijdagmiddag 30 september, waar je

met een praatje en een plaatje mee kunt

zingen. Je kunt hierbij gewoon

binnenlopen. 

Wat Loes graag mee wil geven aan

iedereen is om je buurvrouw of buurman te

vragen om eens mee te gaan naar De

Pracht. Dit kan zomaar eens nieuwe

deuren openen! 

Gewoon een kopje
koffie drinken en een
krantje lezen
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Open week tijdens de 
Week van de Ontmoeting

Het volledige programma is ook te vinden op www.depracht.nl



Rabobank Clubsupport
Rabobank Clubsupport is een jaarlijkse actie om lokale verenigingen te steunen onder het

motto 'Goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving". De stemperiode voor 2022

is van start gegaan.

Leden van Rabobank De Kempen brengen via de Rabo App of Rabo Online Bankieren

website van 5 t/m 27 september hun stem uit op de deelnemers die zij een warm hart toe

dragen. Hoe meer stemmen er op een organisatie uitgebracht worden, des te hoger de

bijdrage die deze ontvangen. Alvast bedankt voor je stem! 

Inspiratie bij het Sint Lucas
D O O R  C O R  V A N  M O S S E V E L D

Donderdagmorgen 23 juni is een delegatie van de Pracht op bezoek bij het Sint Lucas op

Strijp S. Hier bevindt zich het MBO, met opleidingen in vormgeving en creatieve techniek.

Milou en Martin van communicatie hebben dit contact gelegd. Met als doel inzicht te krijgen

in hoe we de uitstraling van de Pracht kunnen verbeteren en om te zien en te horen hoe de

gevraagde studenten zelf denken over de communicatie. Een achttal studenten heeft hun

eindwerkopdracht van het jaar gepresenteerd. Een spannend moment voor allen.

Bij de ontvangst probeert de receptie de begeleider van de studenten te bereiken terwijl wij

allen vol bewondering het gebouw en inrichting aanschouwen. Een verzameling vol

bedrijvigheid en met een creatieve inrichting die uitdaagt en inspireert. De ideeën voor de

Pracht wervelen nu al op.

Een voor een klappen de laptops open voor de presentaties. 

Elke student verzorgt zelf zijn inleiding en werkstuk op geheel 

eigen wijze. Soms gedetailleerd en afgewerkt anderen met een 

ruwe schets van zijn of haar opvattingen, maar allemaal met 

betrokkenheid en mooie vondsten. Er is ruim tijd voor vragen. 

Wij reageren enthousiast en met bewondering voor het getoonde

werk en de inzet. Dank dan ook voor deze presentatie die

 inspireert om er mee verder te gaan. Niet alleen voor wat 

betreft communicatiemiddelen zoals folder/logo/teksten maar 

ook als over het concept in totaliteit, zoals onze inrichting en 

gevoel. De presentaties worden nog uitgebreid geëvalueerd 

en mogelijk wordt er nog contact gelegd met een van de studenten voor een vervolg.
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09-11    Anouk den Ouden

10-11    Unice Buurmeijer

12-11    Ottie Arie

13-11    Will Balemans

15-11    Xueting Li

16-11    Gerrit Morren

20-11   Riny Moonemans

20-11   Rick Sanders

20-11   Thieu Stapper

21-11    Loes Bodifeé

21-11    Rosalie de Bont

24-11   Guido Sars

29-11   Roel Brinkmann

01-12   Esther Beers- van Leunen

03-12   Martin Asveld

03-12   Frank Schoenmakers

04-12   Conny van Nistelrooij

08-12   Joop Vleeshouwers

03-09   Angela Rutter

05-09   Rolf Creemers

08-09   Trudy Spanje

14-09    Erika Szilagyi

18-09    José Straates

20-09   Marie-Helene Leijten

24-09   Anne van de Goor

04-10    Mariothé Linnartz

07-10    Ineke Wijsmuller

09-10    Lidy Burgman

10-10     Jos Verhagen

22-10    Saskia Bisschop

23-10    Dinie Linnemans

24-10    Frank Dols

25-10    Toon Mesman

26-10    Marjolein van Bavel

26-10    Jan van Maasakkers

04-11     Jacqueline Janssen

07-11      Elvira Cox

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

10 12    Joice Stolzenbach

12 12    Sammy van den Akker

13 12    Hannie Prinsen

18 12    Hans-Martin Don

18 12    Roland Willems

27 12   Brigitte Arie

28 12   Maarten Pennings

30 12   Yves Lemée

31 12    Kees Piepenbrock

Namens De Pracht (alsnog) van

harte gefeliciteerd!

Eind juni hebben de gastheren- en vrouwen van

De Pracht deelgenomen aan een pilot van 't Heft.

Zij kregen samen een workshop, waarin bijv. de

wetgeving aan de orde kwam, maar ook omgang

met productaansprakelijkheid en HACCP. Na

deze pilot, die ook nog elders is uitgevoerd,

wordt gekeken of dit de goede vorm is.

Wij kijken terug op een leerzame en interessante

dag. 

Workshop gastheren
en -vrouwen
D O O R  M I L O U  V E R H A G E N
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Vrijwilligersfeest 30
jaar Stichting De
Pracht Ekenrooi
D O O R  C O R  V A N  M O S S E V E L D

Op 13 mei 1992 werd de Pracht officieel
ingeschreven als Stichting De Pracht Ekenrooi.
Een groei van actief buurt- en wijkwerk naar 
een ontmoetingscentrum voor heel Waalre met
tal van activiteiten, cursussen en ruimte voor
bijeenkomsten en ontspanning. Een plaats waar
verbinding wordt gelegd voor kinderen en
volwassenen. Echt mensenwerk dus, met aan de
basis veel, heel veel vrijwilligers. Ondanks de
magere jaren met corona van 2020 en 2021 een
mooi moment om feest te vieren. Met en voor
vrijwilligers alvorens in het nieuwe seizoen de
stappen te zetten naar een vervolg met élan,
dynamiek en flexibiliteit in een maatschappij vol
uitdagingen. Met Kracht van de Pracht.

Het vrijwilligersfeest vond plaats op zondag 10 juli in de Pracht waar de genodigden

ontvangen werden op de rode loper. Omstraald door kleurrijke ballonnen, feestslingers en

vrolijk dwarrelende belletjes die in gestage stroom op iedereen neerdaalden. Natuurlijk moet

iedereen elkaar even begroeten, maar veel tijd voor een praatje is er niet. Je wordt verwacht

in een van de lokalen voor een inspirerende workshop of spelactiviteit. Je komt er niet

omheen. Ongeduldige trommelklanken verraden de locatie van de djembe-les. Een grote

groep zit al te wachten op start en uitleg van de workshopleidster en even later barst het

geweld los. Ook de andere lokalen zijn gevuld met feestvierende vrijwilligers die zich over

geven aan dans, behendigheidsspelen en quizvragen.

Het is gezellig druk en ook de bar doet goede zaken. Even bijkomen en wat kletsen. We

hebben geluk met het mooie weer en buiten op het terras arriveren de bandleden van Gee

Whizz die de handen vol hebben met de installatie van hun gedoetje. Onderwijl draait Piet

plaatjes, relaxed houdt hij het overzicht en ziet het allemaal aan. Het terras stroomt steeds

voller en de drankjes en hapjes doen de rest. De band gaat los en al gauw is iedereen in de

juiste feeststemming.



Tussendoor een officieus moment van voorzitter Frans die een mooi woordje spreekt ter

heugnis van dit feestgebeuren. Medewerkers en vrijwilligers laten bladen rondgaan met

bubbeltjeswater waarbij de horeca-ervaring van Roel te bewonderen is. Gezamenlijk heffen

we het glas op de Pracht en klinkt het ‘Wij leven lang’.

De benen gaan los. Het lijkt verdomme wel de sixties. De organisatie draait intussen

ongemerkt door. Uit de verre terrashoek kringelt een sliert rook, tijd voor de BBQ. Al gauw

schuifelen de eersten naar het overheerlijke barbequebuffet van bovenste beste kwaliteit.

Het is echt genieten en langzaamaan nadert het tijdstip van het is mooi geweest. Bedankjes

over en weer en naar huis. Organisatie bedankt, het was Prachtig.
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Dinsdag 24 mei  

Zaterdag 24 mei  

Zaterdag 24 mei Juridisch spreekuur

Zondag 24 mei Sandwichlunch met live muziek

Dinsdag 24 mei Ons Eetcafé

Dinsdag 24 mei Ons Eetcafé

Donderdag 24 mei Pubquiz met de Prachtdames

Zaterdag 24 mei Juridisch spreekuur

Dinsdag 24 mei Ons Eetcafé

Oproep: denk mee over
jubileumactiviteiten 100 jaar Waalre
N A M E N S  H E T  B E S T U U R

In 2023 viert de gemeente Waalre haar 100-jarig bestaan. Daarom zijn diverse

organisaties uitgenodigd om mee te denken over een bijzonder jubileumjaar. Wil jij een

bijdrage leveren aan het 100 jarige bestaan van Waalre? Meld je dan aan voor een nieuwe

werkgroep! Of je nu mee wilt denken, ideeën hebt of iets wilt organiseren, iedereen is

welkom.

Meld je bij interesse aan via het secretariaat, depracht@depracht.nl of 040-2217400.
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A G E N D A  A C T I V I T E I T E N

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  D E C E M B E R

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

