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… geeft een nieuwe kans bij elke draai!
Toneel in Wiekevorst
Ons jaarlijks Paasfeest
Op cursus in Den Draai
Ontmoetingsmoment
Wat betekent Den Draai voor jullie?
Creatief atelier en lekker smullen
Goedkoop op vakantie
VERDER NOG

Terugblik, Uiensoep, Kooktip en Wist je datjes

Leo Kempenaersstraat 21 te 2223 Schriek (tegenover 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.vzwdendraai.be
Rekening nummer 779-5986641-29 voor een vrijblijvende gift
OPEN IEDERE
MAANDAG van 12.OO u tot 15.30 u ONTMOETINGSMOMENT
DINSDAG van 10.00 u tot 16.00 u CREATIEF ATELIER

"Den Draai doet je
draaien..."
Zit je in een spiraal die geen uitkomst biedt en je naar beneden
draait, voel je je soms alleen of verkeerd begrepen, heb je wat meegemaakt of kan je niet mee in de
maatschappij? Den Draai kan je
helpen opnieuw je draai te vinden
in het leven. Je komt terug in een
positieve spiraal door een luisterend oor, menselijke warmte, aandacht, gezelschap, een uitstap met
andere mensen, een boterham
met een warme kop koffie, een gezellig huis om naartoe te gaan... Je
ontdekt lichtpuntjes in je leven en
je krijgt weer nieuwe moed.
Den Draai wil voor jou kansen creeren. Kom langs en laat je verdraaien, wij zijn al “verdraaid”.
Den Draai, waar kansen kunnen
draaien…
DE REDACTIE
P.S. Vanaf januari is Dirk Van Noten niet langer onze voorzitter, hij is
verdraaid naar een nieuwe job, wij
wensen hem daarmee succes.

Activiteitenagenda
03/03 Toneel in Wiekevorst
10/03 Start cursus:
‘Ik sms je nog wel’
04/04 Jaarlijks Paasfeest
21/05 Start cursus: ‘Goedkoop,
lekker en gezond koken’

Let op! Geen ontmoeting
op Paasmaandag (5/4) en
op Pinkstermaandag (24/5)

Toneel
KWB-Wiekevorst nodigt “Den
Draai” uit op een plezant
toneelstuk in Wiekevorst:
“Een fantastisch Trouwfeest”
woensdag 3 maart 2010
(toegang gratis)
Toegangsformuliertje te vinden
in dit krantje.

Paasfeest
Na het succes van vorig jaar, dit
jaar opnieuw een Paasfeest op 4
april op de Boonmarkt in Hallaar.
Meer uitleg op de flyer met inschrijfstrook bij dit krantje.

Op cursus in Den Draai
Open school organiseert gratis in Den Draai een cursus gsm leren
gebruiken ‘Ik sms je nog wel’ en een cursus ‘Goedkoop, lekker en
gezond koken’. Inschrijven is noodzakelijk, want de plaatsen zijn
beperkt. Alle informatie vindt u op de flyers bij dit krantje.

Creatief atelier
Terugblik
Een onvergetelijk kerstfeest

Sinds geruime tijd kan je iedere dinsdag van 10 u tot
16 u samen met Maria en
Christel creatief bezig zijn.
Er is mogelijkheid tot borduren, wenskaarten maken,
tekenen, graveren op glas,
parels maken… Ter plaatse
is er voldoende materiaal
aanwezig, of je brengt je eigen borduur- of breiwerk
mee.

Op een dinsdag tussen Kerst en
Nieuwjaar wilden we wel eens iets
anders dan creatief bezig zijn. Een
kok die een feestelijk maal klaarmaakt, creatieve helpende handen,
kinderen die de feesttafel klaarzetten, een ongelooflijke kerststronk van
1m10 die monsterlijk werd versierd,
meer was er niet nodig om er een
geslaagd kerstfeest van te maken.
Samen kokkerellen, samen lachen,
samen gezellig kienen na afloop, sa- In het creatief atelier wordt
men zijn… het werd een onvergetelij- ook creatief gekookt : huiskok Thierry kookt samen
ke dag.
met welwillende deelnemers
Ontmoetingsmoment
een uitgebreide maaltijd…
Maandag 4 januari openden we ons
eerste ontmoetingsmoment met een Wees welkom allemaal.
receptie. Het slechte weer zorgde
voor een beperkte opkomst, maar
het werd uiteindelijk toch nog een
gezellige middag.
Voortaan staat onze deur elke
maandag van 12 u tot 15.30 u
open. Heb je zin in een gezellige
babbel met een lekker tasje koffie,
heb je vragen over eender wat of wil
je graag je verhaal vertellen. Kom dan zeker eens Draaimop
langs. We bieden je ’s
middags een broodmaal- ‘Ober, wat zit er nu in mijn soep?’
tijd aan en praten wat bij ‘Ik weet het niet, meneer, ik kan al die
beestjes ook niet uit elkaar houden!’
rond de tafel.

Goedkoop op
vakantie

Wat betekent Den Draai?

gezin, alleen of met vrienden. Een dag, een weekendje, een midweek of langer... iedereen vindt z’n gading bij Vakantieparticipatie. Jaarlijks verschijnen er
2 lijvige vakantiegidsen met
het aanbod daguitstappen
en individuele vakanties.
Deze liggen ter inzage in
Den Draai. Kom gerust
even langs voor meer info.

Gezelligheid - sociaal contact – nieuwe
mensen leren kennen – iets nieuw leren – vlucht uit de eenzaamheid – kans
om naar buiten te komen - ontmoeten
van andere gewone mensen – toevluchtsoord – gelukkig zijn – je weet
waar naartoe – er is een luisterend
oor – geeft verademing – een uitstap –
je kan eens iets doen voor een ander...

Onze reporter Veerle vroeg het
Op vakantie met het hele jullie tijdens crea.:

Wat nodig?
1 kg uien, 1/2 kg aardappelen,
1 liter water, 1 klontje boter,
2 rundsbouillonblokjes.
Hoe te werk gaan?
- Snijd 1 ui fijn en stoof deze bruin
in de boter, laat hem nadien uitlekken op keukenrol.
- Snijd de andere uien en de aardappelen heel grof en kook deze 20
min in het water met de rundsbouillon. Mix dit geheel met de soepmixer.
Bestrooi de soep nog met de gestoofde uien en serveer. Smakelijk.

Kooktip
Om de vitamientjes in uw soep
te behouden kook deze dan
nooit langer dan 20 minuten.

Wist je dat we al eens 11 toverelfjes
op bezoek hadden, dat Marie-Josée
op RTV is geweest met onze Draaistand tijdens de kerstmarkt, dat we
Sinterklaas hebben gezien in de Regenboog, dat we soep hebben uitgedeeld op de voddenmarkt, dat er
heerlijk wordt gekookt in onze nieuwe keuken, dat er iemand een kookboekje heeft gemaakt voor ons, dat
Maria en Thierry uitgenodigd waren
bij Premier Yves Leterme en Minister-President Kris Peeters en Maria
hier zelfs het VRT 19 uur nieuws
mee haalde en dat we blij zijn dat er
nieuwe mensen bijkomen maar dat
we jou ook nog verwachten…
Werkten mee
aan dit krantje:
Els Vrielinck
Nadia Craens
Thierry Scheers
Veerle Florenty

V.U.: Stefaan Marien (vzw Den Draai), Leo Kempenaersstraat 5, 2223 Schriek

Uiensoep 4 pers.

Wist je datjes

