DAC stelt zich voor
DAC is een dynamisch activiteitencentrum, een
nieuw kloppend hart in Heusden-centrum. Het
team van DAC is dynamisch, vrolijk en altijd op
zoek naar een nieuwe uitdaging. Wat dat betreft
biedt Heusden-Zolder mogelijkheden want er zijn
heel wat verenigingen, organisaties en inwoners die
graag samenwerken en die gaan voor verbinding.
Mensen die al in DAC geweest zijn, zullen het beamen: het is een plek
waar het fijn is om te zijn.
Zit je met een idee? Kom eens langs, dan
bekijken we hoe we het samen kunnen
realiseren. De geschenkwinkel, Atelier
Idee, maakt ook deel uit van DAC en is
een mooie trekpleister die werkt vanuit
dezelfde filosofie: heb je een idee voor een
geschenk maar weet je niet hoe je eraan
moet beginnen? Kom maar langs, wij
maken het voor jou. De horecazaak, die
er in de toekomst komt, zal het nog
gemakkelijker maken om mensen samen
te brengen.
We geloven dat je tot inclusie komt als je de deuren openzet. Niet af
en toe maar altijd. Iedereen is hier welkom en kan deelnemen aan
activiteiten en workshops. Wanneer je mensen samenbrengt rond een
passie die ze delen dan zien ze hoeveel ze op elkaar lijken.
DAC wil dienstbaar zijn voor de inwoners van de gemeente en dat zal
merkbaar zijn in de projecten die we gaan realiseren. Op dit moment
zijn we bezig met het openen van onze communicatiekanalen, zodat
geïnteresseerden een zicht krijgen op wat we doen. We flyeren, de
facebookpagina is online en binnenkort zal ook de website dat zijn.
De mogelijkheden voor DAC zijn eindeloos. En vanuit die overtuiging
timmeren we elke dag aan de weg. We dromen van een HeusdenZolder zonder drempels, letterlijk en figuurlijk. We hopen dat mensen
hun weg zullen vinden naar DAC en er zich zullen thuis voelen. Er zijn

dus heel wat uitdagingen voor de toekomst en daar zijn we klaar voor.
We kijken ernaar uit om samen te werken en plezier te maken, te leren
van elkaar, te geven aan elkaar.
Kom langs op één van onze activiteiten:
- 3
juni:
Opendeurdag
DAC
en
Atelier
Idee
Tijdstip: doorlopend van 13u tot 19u met officiële opening tussen
15u en 17u.
Locatie: DAC, Kapelstraat 1A007, 3550 Heusden
- 12 – 26 juni: Expo midzomernachtdroom met kunstcafé, in
samenwerking
met
het
Berenhuis
en
Artikel
27.
Openingsuren: Iedere dag (behalve op maandag) van 14u – 17u.
Locatie: Kleuterweg 18, 3550 Heusden (De oude locatie van
Atelier Idee)
- 24 juni: Samen met DAC voor een mooi Heusden (Zwerfvuilactie
via mooimakers)
Tijdstip: 10u – 12u
Vertrek: DAC, Kapelstraat 1A007, 3550 Heusden

