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… geeft een nieuwe kans bij elke draai!

Zomeractiviteiten
met Den Draai
De nieuwe
vrijetijdskaart
VERDER NOG

Terugblik - Koekjesrecept en baktip - Draaimop
Vernieuwde website - Omnio - 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
info@vzwdendraai.be - www.vzwdendraai.be
Rekening nummer 779-5986641-29 voor een vrijblijvende gift

OPEN IEDERE
MAANDAG van 12.OO u tot 16.00 u ONTMOETINGSMOMENT
DINSDAG van 10.00 u tot 16.00 u CREATIEVE ACTIVITEITEN

Over kansarmoede…
Over kansarmoede kan veel worden
gezegd. Maar wat betekent nu net
dat woord ‘kansarmoede’. Hoeveel
keer je deze vraag ook stelt,
iedereen zal hierop een ander
antwoord geven.
Het zijn vooral sociale uitsluitingen
op allerhande manieren die er
voor zorgen dat iemand wordt
bestempeld als een ‘kansarme’.
Een stempel die iemand liever niet
draagt, wat zeer goed begrijpbaar
is. Deze uitsluitingen en mindere
kansen strekken zich uit van
gezondheid, huisvesting, onderwijs,
werk en inkomen, deelnemen aan
culturele activiteiten en ga zo maar
verder.
Door gebrek aan geld, gezondheid
of andere vaardigheden kan de
kloof met de gewone samenleving
niet meer op eigen kracht worden
overbrugd.
Den Draai wil daar iets aan doen.
Een tijd geleden vroegen wij aan de
mensen die bij ons langs komen,
wat wij voor hun betekenen.
Gezelligheid, mensen ontmoeten,
nieuwe kansen, gelukkig zijn, een
luisterend oor, verademing… zijn
maar enkele dingen die de mensen
opsomden.
Wees alvast welkom in Den Draai.
DE REDACTIE
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Activiteitenagenda

ZOMERACTIVITEITEN

IEDERE MAANDAG
Ontmoetingsmoment
12u tot 16u

21 juli 2010
Uitstap naar Planckendael

IEDERE DINSDAG
Creatief Atelier
10u tot 16u

Voor de derde keer op rij gaan we met Den Draai op zomerse
uitstap. We gingen reeds eerder naar de Antwerpse zoo en naar
Blankenberge. Dit jaar gaan we naar het dierenpark Planckedael.
Noteer alvast deze datum in je agenda. Meer info volgt later.

Creatief Koken
10u tot 12u
(niet in juli en augustus)
1ste DINSDAG vd MAAND
Gezelschapsspelletjes
13u tot 15u
ZOMERACTIVITEITEN
21 juli 2010
Uitstap naar Planckendael
5 augustus 2010
Buurtfeest in Schriek

Maandag en dinsdag
Elke week staan de deuren
van Den Draai open op
maandag en dinsdag.
Praten met elkaar, vrienden
maken, op een creatieve
manier mooie dingen maken, het kan allemaal.
Het is leuk om elke week
samen te zijn. Ook jij bent
welkom! Kom eens langs
en ervaar het zelf.

5 augustus 2010
De Speelbus en een buurtfeest in Schriek
Ook deze zomer toert De Speelbus gratis rond in de buurt van
Heist op den Berg en Putte. Kinderen kunnen een hele namiddag
buiten spelen in de wijken van elk dorp. De Speelbus zit vol
speelgoed en monitoren die samen leuke spelletjes willen spelen
zoals voetballen, steltenlopen, gezicht laten schminken, gocarts,
springkussen, knutselen…
Elke spelnamiddag begint om 13u30 en eindigt om 16u. Enkel bij
slecht weer rijdt De Speelbus niet uit. Je hoeft hiervoor niet in te
schrijven. De agenda van De Speelbus is te vinden in Den Draai
of in de Lollie (=zomerkrant van de Jeugddienst) tel. 015/247621.
Op donderdag 5/8 komt De Speelbus in Schriek. Dit jaar organiseert Den Draai haar jaarlijks buurtfeest aansluitend met De
Speelbus in de wijk van Schriek. Houd deze datum alvast vrij,
meer informatie rond dit buurtfeest volgt later.
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TERUGBLIK

… op “Ingeborg”, optreden in CC Zwaneberg

… op ons afgelopen paasfeest

Met enkele mensen uit Den
Draai gingen we in Heist naar
Ingeborg zien. Tegen half drie
kwamen wij bij elkaar in de
cafetaria van het cultuurcentrum. Om drie uur begon de
voorstelling.

Op 4 april vierden we Pasen in de Boonmarkt met
een geslaagd paasfeest. 100 mensen schreven zich
in en 50 kindjes zochten naar paaseitjes in de grote
tuin. We hebben lekkere soep en spek met eitjes
gegeten. De kindjes werden mooi
geschminkt en iedereen kreeg een grote zak vol
eitjes en extra mee naar huis. Vele sponsors en helpende handen maakten van dit feest een geslaagd
familiefeest: mooie gele bloemetjes, vele kleine
chocolade figuurtjes om te snoepen, lekkere
taarten, creatieve paastekeningen op de grote
krijtborden in de zaal… het was weer gezellig. Maar
al die eitjes, vanwaar kwamen die? Dat weet alleen
de Paashaas!

Er was een rustgevende en
familiale sfeer in de zaal, een
rust die door Ingeborg ook
werd uitgestraald. Haar muziek
en optreden was spontaan,
liefdevol, grappig en eenvoudig. Kortom zoals Ingeborg
zelf.

… op “Een fantastisch trouwfeest”, toneel
Door de KWB van Wiekvorst waren we met Den Draai op 3 maart
uitgenodigd op een zeer plezant toneelstuk. Het was een klucht van
jewelste. Gelachen dat we hebben.

… op vormingen in Den Draai
In samenwerking met Open School werd er gedurende 4 woensdagnamiddagen de cursus ‘Ik sms je nog wel’ georganiseerd in de
lokalen van Den Draai. Dankzij deze cursus kunnen de deelnemers:
een oproep op hun gsm beantwoorden, een sms-bericht verzenden
en beantwoorden, nakijken wie hun gebeld heeft, de verschillende
menu’s van hun gsm gebruiken, het telefoonboek van hun gsm
aanpassen… en nog zo veel meer. De commentaar van de
enthousiaste deelnemers na afloop van de cursus: goed, een toffe
groep en het was heel leerrijk, perfect gewoon. Voor herhaling
vatbaar blijkbaar. Hou alvast onze agenda in het oog.
Ondertussen zijn we met een even enthousiaste groep aan de
cursus ‘Goedkoop, lekker en gezond koken’ begonnen. Tevens in
samenspraak met Open School.
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Ze liet de liefde voor haar zoon
heel duidelijk zien. Hij begeleidde haar muzikaal bij enkele nummers.
Dat je na 55 jaar huwelijk ook nog liefdevol en gelukkig kan zijn,
toonde ze door een ouder koppel op het podium te roepen en hun
in de bloemetjes te zetten. Ook in ons midden was er een koppel
met een 56 jarig gelukkig huwelijk. Zij durfden zich spijtig genoeg
niet kenbaar te maken.
Achteraf was er nog een gezellig samenzijn van onze groep op
het terras van de cafetaria.
Het was een mooie familiale bijeenkomst die bij de show en
liedjes van Ingeborg pasten.
Bedankt aan Artedolfina en Thierry, zij schonken aan Den Draai
deze tickets voor Ingeborg in CC Zwaneberg te Heist.
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TERUGBLIK… op koekjes bakken
Tijdens de paasvakantie waren er best wel veel kinderen in Den Draai.
Het is leuk om met elkaar te kunnen spelen. Net zoals de grote mensen,
hebben wij op een dinsdag samen met onze huiskok Thierry creatief gekookt. We hebben koekjes gemaakt in verschillende smaken en kleuren.
Het was een hele belevenis om alles zelf te mogen doen. Ingrediënten afwegen, het deeg maken, de volle bakplaat in de oven steken en geduldig
wachten tot de koekjes gebakken waren. Wat waren ze lekker! Volgende
vakantie komen we terug en gaan we weer aan de slag. Je mag altijd met
ons meedoen.

Koekjesrecept

Vrijetijdskaart gemeente Heist-op-den-Berg
Je wil wel eens naar het cultuurcentrum, een sportvereniging, de
jeugdbeweging? Je wil een cursus volgen aan de gemeentelijke
academies of het cursuscentrum? Je wil meedoen met een
vakantieactiviteit van de jeugd- of sportdienst? Je wil naar het
speelplein? Je wil naar de bibliotheek?
Misschien houdt de kostprijs je nog tegen? Dan is de vrijetijdskaart misschien iets voor jou (gezin). Deze kaart geeft 80 %
korting op tal van vrijetijdsactiviteiten.
Ook is er een tussenkomst mogelijk voor de aankoop van
materialen ten bedrage van 50 % van de aankoopprijs, maar
hiervoor is er een maximum van 30 euro per persoon per jaar.

Ingrediënten:
200 gr boter
200 gr poedersuiker
2 zakjes vanillesuiker
2 eieren
200 gr bloem
2 mespuntjes bakpoeder
Bereidingswijze
•
De boter met de suiker en het eigeel zeer romig kloppen.
•
De eiwitten stijf kloppen, aan het vorige toevoegen en zeer luchtig
onderscheppen.
•
De bloem met de bakpoeder boven het deeg zeven en zeer luchtig
onderscheppen.
•
Het deeg overbrengen in een
spuitzak.
Baktip
•
Op een bakplaat met bakpapier kleine rondjes spuiten
Je kan van één deeg meerdere
van 2 tot 3 cm doorsnede.
bakplaten vullen. Je kan bij een
•
De koekjes afbakken in een
deel van het deeg chocovoorverwarmde oven van 175
poeder, kaneel of oploskoffie
graden tot de koekjes goud
toevoegen om dan een andere
geel gekleurd zijn.
smaak te verkrijgen. Of een
•
Van de bakplaat halen en laten
combinatie van enkelen. Zo
afkoelen op een taartrooster.
heb je van één deeg verschil•
Smakelijk
lende smaken van koekjes.
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Voor wie is de vrijetijdskaart ?
Kinderen, jongeren en personen die in Heist-op-den-Berg wonen
en aan volgende voorwaarden voldoen:
* recht hebben op het Omnio-statuut en/of recht hebben op
verhoogde tegemoetkoming,
* recht hebben op leefloon of financiële steun (op maandelijkse
basis) van het OCMW,
* budgethulpverlening krijgen van Omnio-statuut
het OCMW of in een collectieve
schuldenregeling zijn,
Personen met een laag
* terechtgesteld worden door het gezinsinkomen kunnen
OCMW op basis van art. 60.
het Omnio-statuut krijgen.
Hierdoor hebben ze onder
Waar kan ik deze kaart halen ?
meer recht op een hogere
Een kaart kan je aanvragen bij het terugbetaling van hun
cultuurcentrum
Zwaneberg, het ziektekosten en een aantal
cursuscentrum, de dienst cultuur- extra voordelen. Voor meer
beleid, de jeugddienst, het OCMW info en om te zien of je
en de sportdienst.
in aanmerking komt voor
Voor meer info kan je ook terecht dit Omnio-statuut kan je
contact opnemen met je
in Den Draai waar je de uitplaatselijk ziekenfonds.
gebreide infofolder kan vinden.
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Vernieuwde website

Wist je datjes

Onze website zit in een nieuw
aangenaam jasje en er is vooral
op gelet dat hij gebruiksvriendelijk
is. Je vindt er extra info over o.a.
de vrijetijdskaart, het omniostatuut en nog zo veel meer. Het
is ook handig dat je zeer eenvoudig kan doorklikken naar andere
site’s, welke
ook interessante
info aanbieden. Uiteraard vind je
ook steeds een agenda met de
aankondiging van de geplande
activiteiten.

Wist je dat er verschillende
warmtestanden op de microgolf staan en dat rijstpap niet
dik wordt op ontdooistand?
Enkele deelnemers van de
cursus ‘Goedkoop, lekker en
gezond koken’ vonden het al
raar dat hun engelenmaaltijd
niet wou indikken.

Draaimop

Dat onze vzw op 19 maart
1 jaar officieel bestond, maar
dat we reeds meer dan 2 jaar
geleden de koppen bij elkaar
staken om tot deze vzw te
komen.

Hoe vangt een koe een haas?
Door zich achter een grasspriet
te verstoppen en dan het geluid
van een bloemkool achterna te
doen.
Werkten mee aan dit krantje:
Elke Dahmlow
Nadia Craens
Thierry Scheers
Veerle Florenty

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

Dat we heel dankbaar zijn
voor de aangename hulp van
Nadia. Zij liep stage bij Den
Draai en verlaat ons nu voor
een volgende stageplaats.

Dat we ondertussen al vele
activiteiten organiseerden,
dankzij de inzet van vele
vrijwilligers.
Dat we nog steeds op zoek
zijn naar nieuwe ideeën en
mensen.
Dat we iedereen alvast bedanken
die onze werking
mogelijk maakten.

