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… geeft een nieuwe kans bij elke draai.

Ontmoetingshuis
Creatief atelier
Toveren met elfjes en wafels
Toegankelijke cultuur
We gingen naar zee
Kooktip
VERDER NOG

Agenda, Gezocht, Draaimop, Wist je datjes

Leo Kempenaersstraat 21 te 2223 Schriek (rechtover de kerk)
Bereikbaar met de belbus, afstappen aan de halte Snipweg, van
hieruit nog 5 minuten wandelen via de Kleine Kerkweg.
Info: (0470) 23 23 45 en www.dendraai.blogspot.com
Rekening nummer 779-5986641-29 voor een vrijblijvende gift
Opgelet werken in Schriek: met de auto bereikbaar via de Kleine
Kerkweg komende uit richting Grootlo. Parking aan de kerk.

"Pluim"

Agenda

Creatief atelier

Mag ik jullie van harte uitnodigen om via dit krantje kennis te
maken met vzw "Den Draai"
"Den Draai" geeft kansen aan
mensen maar krijgt van vele organisaties de ¨financiële kansen" om dit te doen.
Daarom wil ik in dit eerste voorwoord zeggen: OCMW- en gemeente van Heist, provinciebestuur Antwerpen, ACW, Rotaract, JCI, vzw De Regenboog,
jeugdraad, jeugdfanfare Moed
en Volharding, Kovera Keukens, De Kringwinkel, De Brug,
vzw Muzzla...
Bedankt, want zonder jullie
(financiële) steun was "Den
Draai" niet mogelijk geweest.
Maar geld is niet alles natuurlijk. Het belang van de inzet van
de vele vrijwilligers en de mensen van de raad van bestuur is
niet in geld uit te drukken. Ook
aan hen wil ik van harte onderstaande pluim aanbieden.
Tot in Den Draai
Dirk

Creatief Atelier
Iedere dinsdag
van 10.00 u tot 16.00 u
Toveren met elfjes & wafels (kind.)
Donderdag 5 november
van 13.30 u tot 16.30 u
Kerstmarkt in Ten Kerselaere
Woensdag 11 november
van 10.00 u tot 18.00 u
Ontmoetingshuis (receptie)
Maandag 4 januari
van 13.30 u tot 15.30 u

Iedere dinsdag van 10.00 u tot
16.00 u, is er doorlopend creatief atelier.
Mogelijkheid tot borduren,
wenskaarten maken, tekenen,
graveren op glas, parels maken… Er is voldoende materiaal ter plaatse, of je brengt je
eigen borduur- of breiwerk
mee. Maria en Christel helpen
je op weg. Iedereen welkom.

Ontmoetingshuis
Maandag 4 januari start Den Draai
met een ontmoetingshuis te
Schriek met Dieder. Het zal vanaf
dan geopend zijn elke 1ste en 3de
maandag van de maand, behalve
op feestdagen, vanaf 13.30 u tot
15.30 u.
Het ontmoetingshuis zal een plek
zijn waar mensen elkaar op een
ontspannen manier kunnen ontmoeten voor een gezellige babbel,
je zal er samen een gezelschapsspel kunnen spelen, een kaartje
leggen, of rustig een krant kunnen
lezen. Welkom op de receptie op 4
januari!

Gezocht
Nog steeds zijn wij op zoek naar
vrijwillligers voor verschillende taken. Kom gerust eens langs.

Op dinsdag tijdens het creatief atelier

Zou jij graag een voorstelling willen zien in Cultuurcentrum Zwaneberg, maar kan je de ticketprijs niet
betalen, heb je geen eigen auto of ken je niemand
die je met je mee wil …
Via Den Draai kan je voor de helft van de prijs naar
een aantal voorstellingen. Lukt dit nog niet kan er nog steeds voor
een oplossing worden gezocht. Bovendien komt iemand je ophalen, gaat met je mee en brengt je weer terug naar huis.
Heb jij wel interesse hiervoor, of wil je meer info, neem dan contact
op met Ellen De Bruyne op 015/ 22 83 58 (CC Zwaneberg)

Toveren met elfjes en wafels
smullen (tot 12jaar)
Op een speelse wijze gaan de kleine aardbewoners samen met Tovenaar Bart aan de
slag om hun eerste gedichtjes te schrijven
en/of te knutselen en halen ze de tovenaarsketel boven om een smulgerechtje te eten.
Nadien nog heerlijk nagenieten van een tovenaarsdrankje.

5 november van 13.30 u tot 16.30 u
in Den Draai
Inschrijving: (0485) 294 606
(Tovenaar Bart) of in Den Draai

Draaimop
Mark komt op school
met nieuwe schoenen aan. De ene is
geel,
de
andere
bruin. ‘Wat heb jij
gekke
schoenen
aan, ’ zegt David.
‘Ja, dat is zo,’ antwoordt Mark. ‘En
moet je weten dat ik
thuis nog zo’n paar
heb!’

We gingen naar zee
Op donderdag 20 augustus zakte Den Draai af naar
Blankenberge. Zomer èn vakantie voor de kinderen.
Met een mooie groep van 85 mensen gingen we op
stap en verzamelden we aan het station van Heistop-den-Berg. Tijdens de overstap in Berchem was
het even spannend en moesten we met heel de
groep van ’t één spoor naar ’t ander “crossen” maar
dat bedierf onze pret niet. Gezellig babbelend in de
trein kwamen we aan in Blankenberge. Er was veel
zon en wind dus… insmeren van de velletjes was
de boodschap. Iedereen deed zijn zin die dag.
Sommigen sprongen in het water, anderen wilden
wat bakken in de zon of bleven op een terrasje aan
de dijk. Kinderen speelden op het strand. Aan
speelmateriaal was geen gebrek. Vliegers, hoelahoepen, frisbees, zandvormpjes, de kinderen amuseerden zich goed. Voor de volwassenen deed het
zeker ook eens deugd. Na de picknick was er in de
namiddag nog een frisse ijslolly voorzien voor iedereen. En na afloop keek iedereen al uit naar de volgende uitstap…

Kooktip
Pasta is meestal zeer goedkoop. Je kan energie
besparen met een elektrisch kookvuur tijdens het
koken van pasta. Je brengt het water aan de kook
(met deksel erop dan wordt het water sneller warmer), je brengt de pasta in het kokende water (en
terug het deksel erop) en je draait het vuur volledig uit. Er is genoeg restwarmte om de pasta te
doen zwellen. De pasta zal gewoon enkele minuutjes langer nodig hebben dan op de verpakking staat vermeld om gaar te worden (ongeveer
1/3 meer tijd). Het is een misverstand dat pasta
kokend water nodig heeft.
V.U.: Dirk Van Noten / vzw Den Draai,
Raamstraat 18, 2221 Booischot

Wist je datjes
Wist je dat er iemand 36
punten gescoord heeft
met sjoelbakken op ons
tuinfeest en dat er toen
95 mensen aanwezig
waren, dat Bjorn toen
geweldig goeie hotdogs
kon maken, dat er ondertussen hard gewerkt
is in Den Draai in
Schriek om de lokalen
klaar te krijgen, dat Maria en Christel toen
meer in den Draai
woonden dan thuis, dat
wij aan iedereen die
hieraan meewerkten
DANKJEWEL zeggen
Werkten mee aan dit
krantje:
Chrisje Vandaele
Dieder Van Den Broeck
Dirk Van Noten
Els Vrielinck
Thierry Scheers
Veerle Florenty

