Nieuwsbrief van De Want

Toch nog EK-winst !
Onze Rode Duivels keerde dan wel
van een zoveelste kale reis terug, 2
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Back to school… :-(
Terugblik op een topzomer!

jongeren van De Want houden wel
goeie herinneringen over aan het
Europees Kampioenschap voetbal.
Het duo won immers de pronostiekwedstrijd en ging zo aan de
haal met een heus ‘pretpakket’ vol
met allerlei lekkers. “Ik had helemaal niet in de gaten dat ik gewonnen had”, zegt G., verrassende
winnaar van de wedstrijd. “Ik heb
eigenlijk zomaar wat ingevuld want
ik ken helemaal niks van voetbal”,
vult G. aan. “Ik ben wel erg blij met
de hoofdprijs, die bevat allemaal
lekkere dingen”, sluit G. af. Helemaal onderaan het klassement
vinden we T.B., verantwoordelijke
van De Want én in het verleden
zelf voetbalster. Kleine blamage
toch én het bewijs dat elke wedstrijd gespeeld moet worden.

MALLE / GOUVY - De zomer ligt alweer achter ons. Deze week gaan de schoolpoorten opnieuw ‘vollen bak’ open. Leuk voor sommigen, jammer voor anderen.
Tijd om terug te blikken op hét zomerevent van De Want: onze eigenste Wantvakantie in Gouvy!
Door onze verslaggever ter plaatse: “De Want ging, jawel, voor de zévende keer op
kamp. Niet met de tent, zoals we in de beginjaren deden, maar in een hoeve met
mooie, grote tuin. Helaas bestelden we dit jaar niet het allerbeste weer, maar we
lieten de pret daardoor niet bederven! Er waren activiteiten die we ook wel binnen
konden doen. Andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de e-scoot, kregen dan weer
een heel ander ‘jasje’ met al deze modder en plassen. We zagen er na afloop dan ook
fantastisch vuil uit. Maar leuk dat het was!
Lisse, begeleidster in De Want, ging dit jaar trouwens niet met eigen wagen. We
mochten het busje van ’t Scharnier lenen. Of beter gezegd: we doopten hem als
‘onzen Oscar’!
De vakantie werd ludiek afgesloten met een thema-avond. Eens iets anders dan een
chique vijfgangendiner. Dit idee kwam van onze jongeren zelf. Outfits die ludiek,
2017
grappigVakantiebeurs
en/of gedurfd
waren. Kortom, er werd in stijl afgesloten!”
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Dat vlot ging best vlot

Want goes Wiedes
BEERSE — Vraag: wie weet hoe een
café er uit ziet als het gesloten is? Of
hoe een jongerencafé er uit ziet als het
gesloten is? Of hoe een jeugdhuis
functioneert?

De zeemansploeg van De Want. Vlnr: Truus, Ans, Heidi, Jana, Koen, Ann, Vrijwilligster Leen,
Zoë, Ruben, vrijwilliger Marc, Sien, vrijwilligster Lotte & Layla. Ontbreken op de foto: Ilse,
Lisse & Nick

HERENTALS — De start van de zomer was voor de collega’s van De
Want het moment om na twee jaar opnieuw samen met het team
iets te doen. “We kozen er voor om eens op een andere manier samen te werken en elkaar uit te dagen”, zegt Ilse Huysmans, organisator van dienst. “We kozen twee teams die elk - onder leiding van
hun kapitein - een vlot moesten bouwen. Onder het goedkeurende
oog van monitor Benny, die er op toe keek dat alles veilig verliep.”,
zegt Ilse. Het mooie weer en de prachtig idyllische omgeving van de
Kempense hoofdstad Herentals maakte van deze dag een topdag.

Begeleidster Sien trok met de Wantbende op ontdekkingstocht in het
jeugdhuis van Vlimmeren. Ze leerde de
jongeren de werking kennen en liet
hen proeven van hoe het er daar aan
toe gaat. “Als bestuurslid van JH Wiedes wou ik dat de jongeren het jeugdhuis leerden kennen”, zegt Sien. “Voor
velen was dit helemaal nieuw. Ze stonden er dan ook van te kijken wat we
hier allemaal doen en hoe we als
groep jongeren hier kunnen organiseren en samenwerken. Skills die overal
van pas komen. Het gaat hier dus veel
verder dan louter pintjes drinken”,
lacht Sien.

Op tijd-en-stond willen we jullie verblijden met creatieve receptjes die onze jongeren voor jullie getest hebben
en die je ook makkelijk thuis kan uitproberen. Vandaag maken we het lievelingsgerecht van C. Ze is 17 en
werkt in De Want aan haar kookskills om zo zelfstandiger te kunnen wonen binnenkort. Al honger? Hier gaan

we! Vandaag maken we:

Gerookte zalm met kruidenkaas, rucola & een kersttomaatje
APERITIEFHAPJE


Smeer de gerookte zalm in met kruidenkaas



Voeg de rucola-sla toe, rol het geheel
op.



Prik op een prikkertje, werk af met
een kersttomaatje.
Vragen? Suggesties? Opmerkingen? Of heb
je zelf iets dat je graag in een volgende editie ziet verschijnen? Mail het ons via
de.want@terloke.be

