ONTMOETINGSMOMENT

HET DRAAIHUIS

DINSDAG

DEN DRAAI

van 12u tot 16u

Vereniging in Heist

Met lekkere broodmaaltijd tot 13u
Heb je zin in een lekkere tas koffie?
Ben je graag onder de mensen?
Nood aan een babbel?
Heb je ergens vragen over?

vzw

vzw DEN DRAAI
Onze-Lieve-Vrouwstraat 33
2220 Heist-op-den-Berg

voor iedereen
toegankelijk

Bereikbaarheid?

Wil je iets op internet opzoeken?

Zie plannetje binnenin deze folder

Er staat steeds een computer

Ook bereikbaar via openbaar vervoer

ter beschikking.

DINSDAG
12u tot 16u
Zeer uitgebreid ontspanningsaanbod
(sportkampen, voorstellingen,
daguitstappen, vakanties, …)
voor mensen met een beperkt inkomen
en hun ganse gezin.

DONDERDAGAVOND
Koken we gezellig samen.
We starten om 18u met de voorbereidingen.
Je kan aansluiten tot en met 19u
Voor dinsdagavond inschrijven a.u.b.

Vragen? Interesse?
Spring gerust eens binnen of neem
contact met Anja op.
Coördinator (Anja)

0468 14 69 09

(Inschrijvingen of vragen rond de werking)
info@vzwdendraai.be
www.vzwdendraai.be
Je kan ons steunen
met een vrijblijvende gift op
779-5986641-29

Samen tegen
kansarmoede

Den Draai ...

Wie zijn wij?

Iedereen welkom!

Den Draai is een door de Vlaamse

Nieuwe bezoekers

overheid erkende Heistse vereniging
waar armen het woord nemen.
Kortom een neutrale vereniging die
ijvert voor ieders (financieel) welzijn.

Wat doet Den Draai?

én vrijwilligers
zijn steeds welkom!

Iedereen is hier van harte welkom!
Tenslotte is elke persoon evenwaar-

* openhouden van het draaihuis

dig en absoluut uniek!

* organiseren van activiteiten

Waarvoor staat vzw Den Draai?
Voor mensen met minder kansen en
gebrek aan sociale contacten, mensen
uit

hun

isolement

de

eenzaamheid

laten

komen,

ontvluchten

maar ook om het thema armoede
bespreekbaar
aan

te

te

bieden,

maken,
om

vorming

verandering

op bepaalde vlakken te bereiken, ….

* praktische werking van Den Draai
(redactie krantje, organisatie etc.)
* voorstellen van nieuwe draaithema’s
* ….

Waar?

* Vorming: koken, computer, gezondheid,
zelfgekozen thema’s
* Themagroepen/gespreksgroepen
bv. rond mobiliteit
* Aanbod daguitstappen, vakanties, ...
* Allerhande activiteiten /uitstappen

Den Draai zorgt voor verbondenheid,
steun geven aan elkaar, iets willen/
kunnen betekenen enz.

paasontbijt, zomeruitstap, toneel etc.
* Samen naar de film gaan, wandelen enz.
* Nadenken over de (draai)werking
* En nog veel meer...

… geeft een nieuwe kans

