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Een nieuwe kans bij elke draai!

Leo Kempenaersstraat 21 te 2223 Schriek
Bereikbaar met de belbus vanaf Heist-Centrum
of met lijn 520 Mechelen-Putte-Schriek-Tremelo
Ingang via de bibliotheek tegenover de kerk.

Telefoon: (0470) 23 23 45
OPENINGSUREN:
MAANDAG en DINSDAG van 12.00 u tot 16.00 u

We nemen het woord!

Den Draai-agenda

Ontmoetingsmoment

Juich, spring op de tafels,
schreeuw het uit. Den Draai
wordt beloond voor het harde
werk van de voorbije jaren.
Vanaf heden worden we door
de Vlaamse overheid erkent als
‘vereniging waar armen het
woord nemen’.

ONTMOETINGSMOMENTEN
Elke maandag en dinsdag
van 12.00 u tot 16.00 u

Heb je zin in een gezellige babbel met een lekker tasje koffie of
thee, heb je vragen over eender wat of nood aan een luisterend
oor om je verhaal eens te vertellen? Kom dan zeker eens langs
op maandag- of dinsdagnamiddag van 12 u tot 16 u.

Dus proficiat allemaal voor
deze erkenning. Dankzij onze
vrijwilligers, onze sponsors,
onze raad van bestuur en
natuurlijk de vele mensen die
we met onze werking bereiken
hebben we dit gerealiseerd.

KOOKATELIER
Elke donderdag
van 19.00 u tot 22.00 u

Dit geeft ons extra motivatie
om de mensen die het moeilijk
hebben in onze gemeente (en
daarbuiten) te ondersteunen.
Deze erkenning levert ons
(voorlopig) geen centen. Dus
we nemen het woord, maar met
evenveel dankbaarheid nemen
we nog steeds graag centjes
aan om onze werking te
kunnen verder zetten.
Dirk
Vzw Den Draai is een vereniging
waar kansarmen en niet
kansarmen samen de strijd
aangaan tegen armoede en
uitsluiting in de regio van
Heist-op-den-Berg.

CREA ATELIER
FEBRUARI, elke donderdag
van 09.00 u tot 12.00 u
VANAF MAART, elke woensdag
van 13.30 u tot 16.30 u

KAPSALON ‘FRIZZY LIZZY’
Elke 1ste woensdag v.d. maand
SAMEN NAAR DE FILM
22/02 ‘The Adventures of Tin Tin’
21/03 ‘Sherlock Holmes 2’
24/04 ‘Tot altijd’

We bieden je ‘s middags tevens een broodmaaltijd aan en praten
wat bij rond tafel.

Crea Atelier - ‘Breien voor beginners’
Regelmatig organiseren we een Crea Atelier waar
iedereen welkom is om samen iets in elkaar te
knutselen. Deze keer gaan we breien.
Graag vooraf in te schrijven zodoende we voldoende
materiaal in huis kunnen halen. Deze activiteit is
gratis. Ook het materiaal is gratis.
Indien mogelijk mag je breinaalden type nr. 3 meebrengen.

Kookatelier
Elke donderdag van 19 u tot 22 u organiseren we
een Kookatelier. We leren jullie koken aan een
laag budget. We vragen een kleine bijdrage
van 1 euro per keer voor de aankoop van de
ingrediënten. Na de bereiding van de gerechten,
smullen we deze op.

ANDERE ACTIVITEITEN
06/02 Start to move info
11/02 Start to move info
15/02 Start to move info
29/02 Toneel Wiekevorst
08/04 Jaarlijks Paasfeest

Graag vooraf een seintje als je mee wil koken,
kwestie van de juiste hoeveelheid ingrediënten in
huis te halen.

Inhoud
04 Samen naar de film
05 Start to move / Toneel Wiekevorst
06 Een mooi verhaal
07 Dossier Cultuur
11 Terugblik
12 Nonkel Kok maakt het bont
14 Gespot in de pers
15 Het Draaihoekje
16 Bedankt sponsors / Wist je datjes
2.

Kapsalon ‘Frizzy Lizzy’ - NIEUW
Elke eerste woensdag van de maand is er een gratis
kapsalon in Den Draai. Zowel voor vrouwen, mannen als
kinderen. Vanaf 10 u zetten we onze deuren open.
Inschrijving is verplicht.
3.

Samen
naar de film

Regelmatig gaan we met Den Draai
naar de film in Cultuurcentrum
Zwaneberg.
Als je samen met ons gaat betaal
je met een vrijetijdskaart 1 euro en
zonder betaal je 3 euro.

Den Draai verplaatst

START TO MOVE

Afspraak om 19u30 in de inkomhal
van CC Zwaneberg.

22 februari - The adventures of TinTin (Kuifje)
Kuifje ontdekt op een rommelmarkt een zeer gegeerd
schaalmodel van de Eenhoorn, een oorlogsschip uit de
17de eeuw, en gaat op zoek naar het geheim dat hier
achter zit. Zo ontmoet hij kapitein Haddock. Ze gaan
samen op zoek naar de schat van Haddocks voorvader, François ridder de Haddoque. Maar zij zijn niet
de enigen die de schat willen vinden…
Stemmen: Jamie Bell, Daniel Craig, Simon Pegg,
Gad Elmaleh, Cary Elwe.

21 maart - Sherlock Holmes 2 - A game of shadows
Tot nu toe was Sherlock Holmes altijd de slimste. Maar
er is een nieuwe, geniale schurk opgestaan, Professor
Moriarty. Hij is net zo intelligent als Holmes, maar
daarnaast nog eens in en in slecht en gewetenloos.
Daardoor heeft hij een streepje voor op de beroemde
detective.
Acteurs: Robert Downey Jr., Jude Law,
Rachel McAdams, Naomi Rapace, Stephen Fry.

25 april - Tot altijd
Vier vrienden, studenten uit Gent die we leren kennen
in de jaren '80. Geëngageerde jonge twintigers.
Thomas en Mario zijn beste maten voor het leven, ook
al voelen ze zich allebei sterk aangetrokken tot Lynn,
een heerlijk zotte doos en aantrekkelijke, wilde kat.
Speck is de zotte mascotte van het viertal.
Acteurs: Koen De Graeve, Geert van Rampelberg,
Lotte Pinoy, Iwein Segers, Eva van der Gucht,
An Miller
4.

VOLKSSPELEN

WANDELEN

LOPEN

Wil je graag bewegen?
Wil je graag in groep bewegen?
GRIJP NU JE KANS
Kies mee: lopen, wandelen of volksspelen.
Op de infomomenten worden de startdata en keuzes samen afgesproken
zodat iedereen mee kan beginnen.
We voorzien loop– en wandelschoenen.
Kinderopvang nodig? Hier kunnen we ook een oplossing voor zoeken.

KOM NAAR ÉÉN VAN ONZE INFOMOMENTEN
Maandag 6 februari om 18 u in het buurtzaaltje van de Moretuswijk.
Zaterdag 11 februari 2012 om 10 u in het buurtzaaltje van de Moretuswijk.
Woensdag 15 februari om 19 u in zaal 5 van Cultuurcentrum Zwaneberg.

Toneelstuk “De deur staat open”
woensdag 29 februari 2012 om 18.45 u
parochiezaal van Wiekevorst
Den Draai en KWB Wiekevorst nodigt je uit voor dit toneel.
TOEGANG IS GRATIS en je krijgt ook een GRATIS DRANKJE.
“De titel zegt het zelf. Het gaat voornamelijk over mensen die bij mekaar binnen en buiten
lopen en overspel plegen met mekaar. Wat dan ook tot hilarische taferelen leidt. En
natuurlijk het slot onthult wie met wie eigenlijk te doen heeft.”

BRENG DEZE ADVERTENTIE MEE ALS TOEGANGSKAART
5.

ELKE

Een hartverwarmend en een waargebeurd eindejaarsverhaal in Den
Draai over speelgoed.
Een week voor Kerstmis stapte er een kleine jongen van 7 jaar met
zijn ouders Den Draai binnen.
“Zijn hier ook arme kindjes?” vroeg hij kort en bondig aan mij.
“Ja, spijtig genoeg wel,” antwoordde ik.
“Dan wil ik mijn speelgoed aan jullie geven,” voegde hij er aan toe.
Ik was even sprakeloos. Met behulp van zijn ouders vertelde hij mij
dat ze op JoeFM de actie hadden gevolgd omtrent het inzamelen
van speelgoed voor kinderen in armoede. Zij vroegen zich af of er in
Heist-op-den-Berg ook kinderen in armoede leefde.
Na enkele telefoontjes kwamen ze terecht in Den Draai.
En zo… daar stond hij dan met vijf grote dozen vol speelgoed.
Dank u, kleine kerstman.

IK WIL GRAAG OP DE HOOGTE GEHOUDEN WORDEN VAN DE
ACTIVITEITEN VAN DEN DRAAI EN DIT KRANTJE ONTVANGEN
Naam:
..…………………………………………………………………
Telefoon: ...………………………………………………………………..

Mijn voorkeur is:
O Een papieren krantje Adres: …………………..……………………
……………………………………….
O Een digitale versie
E-mail: ……………………………………….
BEZORG DEZE STROOK AAN EEN VAN DE VRIJWILLIGERS OF IN DEN DRAAI

6.

Cultuur is zoveel meer...

EEN MOOI VERHAAL

Dossier
Cultuur

Deze uitneembare middenkatern van ‘Verdraaid’
is het komende jaar een uitgebreid dossier
over betaalbare cultuurbeleving in en rond
Heist-op-den-Berg. Je kan nu in dit nummer
alvast deel 1 ontdekken, verzamel het komende
jaar alle delen.

Dat Den Draai zoveel meer doet dan koffie schenken en
luisteren naar jullie verhalen dat weten jullie al langer. Wat
niet wegneemt dat koffie en een luisterend woord niet
belangrijk zouden zijn. Want daar begint voor velen onder
jullie het Draaiverhaal. Maar Den Draai wil ook heel wat
meer betekenen voor jullie.
Bij het horen of lezen van het woord ‘Cultuur’ krijg ik vaak
in Den Draai te horen ‘Dat is niks voor ons’ of ‘Dat is veel
te duur’. Maar niets is minder waar. Cultuur is er voor
iedereen. En ik schrijf heel speciaal Cultuur met een grote
C omdat Cultuur wel degelijk heel belangrijk is.
Cultuur is altijd een beetje bijleren. Cultuur is proeven van
nieuwe dingen. Cultuur is onder de mensen komen. En je
hoeft hier niet altijd grootse dingen of verre verplaatsingen
voor te doen. Cultuurbeleving kan vlak bij huis. Samen met
mensen uit Den Draai. Maar ook samen met mensen uit je
omgeving, of zelfs individueel.
Cultuurbeleving zorgt voor nieuwe ontmoetingen. Zorgt
voor nieuwe inzichten in je leven. Cultuur is openstaan
voor ander mensen, opstaan voor andere ideeën, kortom,
Cultuur is openstaan voor de wereld.
In dit ‘Dossier Cultuur’ kan je alles ontdekken wat Den
Draai allemaal doet rond cultuurbeleving, maar ook alles
wat er in Heist-op-den-Berg en omgeving te ontdekken valt
rond betaalbare cultuurbeleving. Welke mogelijkheden er
zijn om kortingen te krijgen of om vervoersproblemen op te
lossen. De komende pagina’s krijg je al een voorsmaakje
wat er allemaal kan. In de pagina’s die later volgen gaan
we dieper op enkele mogelijkheden in.
Zo zie je maar, Cultuur is meer dan koffie.
Thierry
Dossier Cultuur - deel 1 - pag. 2

Cultuur is zoveel meer...

Cultuur is zoveel meer...

Meer dan koffie…

DOSSIER CULTUUR - DEEL 1
Heel wat te beleven
In Heist-op-den-Berg valt er heel wat Cultuur te beleven.
Ook Den Draai kan heel wat voor jullie doen. Een kort
overzicht wat er allemaal mogelijk is.
Cultuurcentrum Zwaneberg
Hier valt heel wat meer te beleven dan je kan vermoeden.
Je kan altijd een uitgebreide brochure vinden in Den Draai.
Toegankelijk Cultuur
Je ziet het niet zitten om alleen naar een voorstelling te
gaan? Je hebt geen vervoer? Met ’Toegankelijke Cultuur’
wordt dit probleem opgelost. Een vrijwilliger komt jou thuis
afhalen, gaat met je mee naar de voorstelling en brengt je
nadien weer terug thuis. Bovendien krijg je nog een grote
korting op de voorstelling. Je kan een brochure met de
voorstellingen vinden in Den Draai.
Vrijetijdskaart
Hiermee krijg je een grote korting op vrijetijdsbesteding in
Heist-op-den-Berg. Ook cultuurbeleving hoort hier onder.
Vakantieparticipatie
Via Steunpunt Vakantieparticipatie kunnen wij met Den
Draai samen met jou op zoek gaan naar een betaalbare
stedenuitstap. Maar ook een daguitstap kan perfect.
Want misschien wil je wel eens een museum of zelfs een
tentoonstelling bezoeken. Een uitgebreide brochure kan je
in Den Draai vinden. Alle partners in de brochure bieden
heel wat kortingen aan.
Bibliotheek
De bibliotheek van Heist-op-den-Berg is enorm. Buiten
boeken kan je hier ook audiomaterialen vinden. Bovendien
is er in bijna elke deelgemeente wel een afdeling.
Dossier Cultuur - deel 1 - pag. 3

Andere cultuurbeleving in Den Draai
Bokrijk
In de zomer van 2011 gingen we naar Bokrijk.
Erfgoeddag
1 mei 2011 schreven enkele vrijwilligers van Den Draai
een brief over hun armoede. Deze werden voorgelezen
voor publiek samen met enkele brieven van meer dan
100 jaar geleden.
Lezingen
In 2011 gingen we naar de lezing van Guy Didelez over
een verhaal over armoede.
Westerlo
Naar aanleiding van een cursus ‘Vrije tijd’ in het voorjaar
van 2011 gingen we naar Westerlo. We bezochten de
abdij van Tongerlo en het ‘da Vincimuseum’.
Dossier Cultuur - deel 1 - pag. 4

-——–—–-–THIERRY ——–

Stedenuitstap
Jaarlijks gaan we met Den Draai op stap naar een stad en
gaan we deze verkennen. We leren op ons eigen tempo
de geschiedenis van de stad kennen en bezoeken enkele
zeer interessante musea. We waren al eens in Brussel en
bezochten het Koninklijke Paleis en het tweejaarlijkse
Bloementapijt op de Grote Markt. En we waren al een in
Lier, hier bezochten we de Zimmertoren en het beroemde
Timmermans-Opsomer huis.

08/11 - Lier

--—————––——ERIC ——–

Samen naar de film
Met Den Draai gaan we bijna maandelijks gezamenlijk
naar een film in Cultuurcentrum Zwaneberg. Indien je geen
Vrijetijdskaart hebt geeft Den Draai bovendien nog een
korting op je toegangsticket.

22/11 - Guy Didelez in de bibliotheek

—–————–-–ELKE ——–

Toneel in Wiekevorst
Jaarlijks biedt de KWB van Wiekevorst ons een gratis
voorstelling van een volks toneelstuk.

Een druk najaar. We gingen op
uitstap naar Lier. We hadden
enkele leuke kookworkshops,
een lezing over armoede in de
Bib van Heist, we stonden op 2
kerstmarkten, we vierden kerstavond en deelden snoepjes uit
aan de nieuwjaarszangertjes.

24/12 - Kerstavond in Den Draai

—-————————ELKE———

Cultuur is zoveel meer...

g blik
u
r
e
t

Den Draai doet zelf ook heel wat

31/12
Nieuwjaarszingen

Naar jaarlijkse gewoonte gingen we met Den Draai op stedenuitstap om een beetje
cultuur en geschiedenis op te snuiven. Deze keer gingen we naar Lier. We kregen een
stadsrondleiding en kregen het verhaal te horen van het ontstaan van de stad van de
Schapenkoppen. We bezochten het Timmermans-Opsomer museum en de Zimmertoren. In het begijnhof werd er voorgelezen uit ‘De zeer schone uren van juffrouw
Symforosa begijntjen’ van Felix Timmermans.
Met enkele vrijwilligers en bezoekers van Den Draai woonden wij auteurslezing bij in de
bib van Heist-op-den-Berg. Guy Didelez, de schrijver van het boek "Ik ben iemand,
niemand" vertelde een pakkend, soms bikkelhard maar ook humoristisch verhaal over
een 31-jarige vrouw Emilie die gans haar jeugd te maken had met geweld en armoede.
Maar door moed en doorzettingsvermogen besluit ze uit de krabbenmand te kruipen. Ze
legt vooral de nadruk op de armoede in onze maatschappij. Dit boek moet je gelezen
hebben. Een absolute aanrader!
Met zestien personen kwamen wij met kerstavond samen in Den Draai. Zestien mensen
die deze avond niet alleen thuis moesten blijven. Op het menu stond preisoep, quiche,
verscheidene hoofdgerechten en crème au beure. Tot middernacht lieten wij dit alles
rijkelijk smaken. Niemand had er zin om naar huis te gaan. De gezelligheid en vrolijkheid
lieten ons van deze kerstavond tot
een stuk in nacht genieten.

Nadat onze Draai-kinderen de
koekjes beplakt hadden met ons
adres en logo, deelden wij met
veel plezier 275 koekjes uit op
oudejaarsdag. Natuurlijk was er
ook chocomelk en een muzikant.
VERVOLG TERUGBLIK ZIE ACHTERKANT
11.

Koken met de microgolf
In de maand november gaf Bianca twee maal op dinsdag voormiddag ‘Koken met de microgolf’. Het was een nieuwe uitdaging, keer op keer, met zeer smakelijke dingen: een
stoofpotje met vis en kalkoengebraad met champignons. Beiden gerechten met aardappelen. Maar de grootste uitdaging was de broodpudding. En ook dit was zeer geslaagd.
We hebben weeral heel wat bijgeleerd. Ik wil al de mensen bedanken die keer op keer de
lessen van het ‘Kookatelier’ willen geven. We leren hier heel wat van bij. Hopelijk komen
er nog vele nieuwe kookmomenten in Den Draai.

NONKEL KOK MAAKT HET BONT
—— THIERRY ————————————————–

De feestdagen zijn weeral voorbij.
Vaak hebben we nadien een overvloed
aan chocolade in huis. Restjes van de
Sint, maar steeds vaker vinden we ook
chocolade kerstfiguurtjes terug met de
eindejaarsfeesten. Binnenkort komen
ook nog eens de klokken van Rome
langs. Heel vaak krijg ik vragen rond
wat er allemaal niet kan met al deze
restjes. Ben jij ook benieuwd?
Met de restjes van chocolade kan je bijvoorbeeld heel lekker en
zeer eenvoudig chocolademelk maken. Je brengt op het vuur melk
aan de kook en smelt nadien de chocolade in de warme melk. Wil
je maar één tas? Dat kan ook. Je breekt de chocolade in kleine
stukjes in een tas, giet er koude melk over en zet deze een tweetal
minuutjes in de microgolf. Nog even roeren en klaar is kees.
Wat dacht je van een chocoladepudding? Je maakt gewoon een
pudding zoals je die altijd klaarmaakt. Nadat dat deze van het vuur
is genomen breek je gewoon de chocolade in stukjes en roert deze
door de pudding. Heerlijk smeuïg zo’n chocoladepudding.
En van droge koekjes maak je in een wip chocoladekoekjes. Op een laag
vuurtje smelt je de chocolade met een zeer klein scheutje room erbij. Je
neemt een droog koekje en sopt de helft van het koekje in de vloeibare
12.

-————–———––—FRIEDA ——–

-——————––—MARINA ——

VERVOLG VAN TERUGBLIK

Feestelijk bakken
Enige tijd geleden heeft mijn man Eric me voorgesteld of ik het niet zag zitten om enkele
bakcursussen te geven in Den Draai. Ik had dit nog nooit gedaan, maar ik dacht waarom
niet? Met de feestdagen in het vooruitzicht zou het toch fijn zijn om mensen te leren hoe
je lekkere taart of koekjes zelf kan bakken met een klein budget.
Het was een heel leuke ervaring. Gezellig samen bakken en achteraf bij een lekkere tas
koffie nagenieten van de zelfgebakken taart of koekjes. Ik heb heel toffe reacties gehad
en ik ben bereid om in de toekomst af en toe nog wel eens een bakcursus te geven.
Alvast bedankt voor de warme ontvangst en de gezelligheid.
chocolade. Op een bakpapier laten afkoelen in de ijskast. Nadien kan je
de andere helft in warme chocolade soppen en laat je deze opnieuw
afkoelen in de ijskast op een vel bakpapier. En nadien? Smullen maar.
Hieronder kan je nog een heerlijk en eenvoudig receptje vinden voor een
chocomousse.
Tot de volgende en smakelijk, Nonkel Kok
CHOCOMOUSSE
Ingrediënten:
•
•
•

200 gr chocolade,
4 eieren,
suiker.

Bereiding:
•
•
•
•
•
•
•
•

splits het eigeel van het eiwit,
klop het eiwit stijf,
smelt de chocolade bain marie (*),
voeg eventueel wat suiker toe om het zoeter te maken,
roer al roerend de eigelen door de gesmolten chocolade,
hef dit geheel beetje bij beetje onder het eiwit,
verdeel dit over 4 glazen kommetjes,
laat minimum 2 uurtjes opstijven in de ijskast.

(*) Bain marie: je zet een kleine kookpan in een grotere en verwarmt in de onderste
het water. Zeker niet laten koken. Dan kan je de chocolade al roerend smelten in
de bovenste zonder dat de chocolade verbrandt.

13.

THIERRY

Draaimopje

GESPOT
IN DE PERS

HET DRAAI

In een jaar tijd zijn er in Vlaanderen 8.455 gezinnen gedumpt door hun energieleverancier. Ze konden
de factuur voor gas of elektriciteit niet meer betalen. En dat geldt nu al voor 111.000 Vlamingen.
De stijging is des te opvallender omdat 2011 het warmste jaar ooit was en we tot éénvijfde minder energie
hebben verbruikt. Toch is de energiefactuur in drie jaar tijd met 30 procent gestegen. Een stijging die voor veel
Vlaamse gezinnen onhoudbaar blijkt. “De cijfers zijn dramatisch,” zegt Geert Marrin, van Samenlevingsopbouw
Vlaanderen, een organisatie die zich met energiearmoede bezighoudt. “De hele onderkant van de samenleving
dreigt af te breken. Maar de energieleveranciers tonen weinig begrip.”
De stijging is ook minister van Energie Johan Vande Lanotte (sp.a) opgevallen. “Ik ben mij heel erg bewust van
het probleem. Waarom liggen onze energieprijzen zoveel hoger dan in onze buurlanden? Ik wil daar snel een
antwoord op.” De minister bestelde daarom een studie bij energieregulator CREG en het Prijzenobservatorium.
Een energieleverancier kan een klant afsluiten als die een aantal keren niet betaalt. Een netbeheerder, zoals
Eandis of Infrax, moet de gedumpte klanten dan voorzien van stroom en gas met een budgetmeter.
BRON: ’Het Belang van Limburg’, donderdag 5 januari.
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Wat is een ander
woord voor een
dode vlieg?

OVERHEID VERWAARLOOST RECHT OP WONEN
Ons land slaagt er niet in het recht op wonen te garanderen. Het Steunpunt Armoedebestrijding stelt
dat vast. Door de overheid aansprakelijk te maken, hoopt de organisatie betaalbare woningen af te
dwingen.
Artikel 23 van de Belgische Grondwet garandeert het recht op degelijke huisvesting. Maar in de praktijk schiet
de overheid tekort, constateert het Steunpunt Armoedebestrijding. Het eigenaarschap ligt in ons land
weliswaar hoog, maar het zijn vooral de hoge inkomens die zich een eigen woning kunnen veroorloven. De
huurmarkt hinkt achterop met een tekort aan betaalbare woningen. Vooral voor sociale huurwoningen oogt de
situatie weinig rooskleurig. In het Vlaams gewest ligt de verhouding tussen sociale en private woningen op
5,6 %. Ter vergelijking: in Frankrijk is dat 17%. De wachtlijsten en wachttijden voor een sociale huurwoning
lopen daardoor hoog op. Eind 2010 wachtten er nog 95.953 kandidaten op een eigen stekje. Ook het
toewijzingsbeleid voor sociale woningen krijgen krijgt een veeg uit de pan in het rapport. Voor heel wat mensen
die zich uit de armoede willen opwerken, vormt de administratieve poespas een struikelblok. Op de private
huurmarkt speelt dan weer discriminatie op basis van bijvoorbeeld inkomen, afkomst of huidskleur.
Het Steunpunt Armoedebestrijding luidt ook de alarmbel voor de slechte kwaliteit van woningen. Zo krijgt
15,5 % van de huishoudens af te rekenen met een vochtprobleem. Voor het overgrote deel gaat het om
huurders. Ook loopt de energiefactuur vaak hoog op, door bijvoorbeeld slechte isolatie. Mensen die al moeilijk
rondkomen moeten zich zo nog verder in de schulden steken.
Het recht op wonen blijft in de praktijk dode letter, klinkt het. Daarom stelt onderzoeker Henk van Hootegem
voor een wettelijke resultaatsverbintenis in te voeren in ons land. De overheid zou er zich dan toe verbinden
voldoende fatsoenlijke woningen af te leveren, naar Frans en Schots voorbeeld. Gebeurt dit niet, dan zijn
schadeloosstellingen mogelijk. Al gaat het in de eerste plaats om een symbolische maatregel, om zo de
woningmarkt een forse stimulans te geven.
Het kabinet van Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a) noemt het “een interessant idee”.
Op federaal niveau zegt bevoegd staatssecretaris Magie De Block (Open Vld) dat alle instanties moeten samenwerken aan duurzame oplossingen. “Mijn rol daarbij is zorgen voor een doeltreffende coördinatie”, klinkt
het.
BRON: ‘Metro’, vrijdag 6 januari 2012.

14.

Sudoku

Een vloog.

ENERGIELEVERANCIERS DUMPEN 8.500 FAMILIES

HOEKJE

ONDANKS LAGER VERBRUIK IN WARMSTE JAAR OOIT

Twee gekken lopen
door de Bergstraat.
Zegt de ene gek:
‘Nu wil ik wel eens
in het midden lopen’

Hoe los je dit op?
Op elke regel horizontaal als verticaal vul
je de cijfers 1 tot en met 9 in. Eveneens
in elk vierkantje vul je de cijfers 1 tot en
met 9 in. Elk cijfer mag per regel en per
vierkantje slechts 1 keer voorkomen.
Oplossing?
Bekijk zeker ons
volgende krantje.

1

Vorige oplossing
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Wist je datjes

Den Draai geeft kansen aan mensen,maar vele Wist je dat wij regelmatig
organisaties geven ons de kans om dit te doen. lesgeven over armoede
Daarom bedankt het voorbije jaar.
aan kinderen? Vorig jaar
ACV Wiekevorst
Arteficielo Heist-o/d-Berg
Basisschool Booischot
Bibliotheek Heist-o/d-Berg
CBE Open School
Cultuurcentrum Zwaneberg
Chiro Heist-Centrum
Charline Seymens Pijpelheide
DDH Pakking Heist-o/d-Berg
De Broodplank Schriek
De Kringwinkel Heist-o/d-Berg
De Regenboog Putte
De Vier Bollekes Heist-o/d-Berg
Familie Beeldens-Reyniers Booischot
Gemeentearchief Heist-o/d-Berg
Jeugddienst Heist-o/d-Berg
KWB Pijpelheide
KWB Wiekevorst
Leonidas Heist-o/d-Berg
OCMW Heist-o/d-Berg
Okra Heist-Statie
Sint-Lambertusinstituut Heist-o/d-Berg
Ten Kerselaere Heist-o/d-Berg
Wosh-koor Heist-o/d-Berg
Ook bedankt aan alle vrijwilligers
en vergeten sponsors.

vzw Den Draai
Leo Kempenaersstraat 21 te 2223 Schriek
(0470) 23 23 45 - info@vzwdendraai.be
www.vzwdendraai.be
Rekening nummer 779-5986641-29
voor een vrijblijvende gift

waren wij enkele dagen te
gast in de Basisschool te
Booischot en binnenkort
staan wij in de klas van het
Sint-Lambertusinstituut.
… dat je Den Draai sinds
kort ook heel eenvoudig
kan volgen via Facebook.
Neem snel een kijkje, klik
op ‘leuk’ en vraag jouw
kennissen dit ook te doen.
Hoe meer bezoekers, hoe
beter wij onze activiteiten
kunnen aankondigen.
… dat wij in samenspraak
met CBE Open School ook
een cursus ‘Facebook’
organiseerden. Eerder gaf
CBE Open School in Den
Draai reeds cursus rond
‘Vrijetijdsbesteding’,
’Goedkoop koken’ en
’GSM-gebruik’. Er zullen
in de toekomst vast nog
meerdere vormingen
volgen. Hou alvast Den
Draai-agenda in het oog.
Welzijnsschakels
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