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WIST-JE-DAT?

Dag allemaal!
Super! Jullie zijn begonnen met lezen in onze spiksplinternieuwe jeugdgids voor
mini-Herenthoutenaartjes! Wisten jullie trouwens dat we jullie nog meer op de
hoogte gaan houden van het reilen en zeilen in onze gemeente?
Elke keer voor een vakantie mogen jullie van ons een mini-gidsje verwachten waar
de activiteiten van de volgende vakantie, nieuwtjes en weetjes in staan.
Wat je kan doen tijdens de vakantie zal in een superhandig kalendertje gezet
worden dat jullie kunnen ophangen! Dit was één van de vele ideetjes die van onze
‘Kids First’ kwamen vorig jaar.

Er gemiddeld 105 kindjes per dag aanwezig waren op het speelplein,
waarvan op één dag maar liefst 134!!!
SPW Herenthout en JH ’t Verschil dit jaar 25 jaar bestaan.
Chiro Herenthout blaast dit jaar dubbel zo veel kaarsjes uit,
al 50 jaar speelplezier!!!
Er heel wat speelpleintjes heraangelegd zijn. Ga zeker eens kijken naar:
De Liefkenshoek, de Vliegplein & ’t Kapelleke.
De jeugdband van de fanfare beter bekend is als “JOLO”

Zit jij in het vijfde of zesde leerjaar en ben je geïnteresseerd om deel uit te maken
van de Kids First? Kijk dan vooral even verder in deze gids en stel je kandidaat!
Het wordt vast een supertof jaar!

KLJ Herenthout dit jaar ‘De Gouden Knor’ heeft gewonnen
in categorie ledenbinding.

Ik hoop jullie allemaal te zien op onze Afterschoolparty op 22 september in GOC
Ter Voncke, waar we helemaal ‘chique’ uit de bol kunnen gaan!

OPROEP! OPROEP! OPROEP!
Wie kan er beter vertellen wat de noden
van de Herenthoutse kinderen zijn, dan zij zelf?

Tot dan!

Daarom zijn wij op zoek naar jongens en meisjes
die de stem willen zijn voor alle Herenthoutse schoolkinderen
en mee in het team willen zitten van ‘Kids First’.

Tine Witvrouwen
Schepen van Jeugd

We zijn op zoek naar 2 kinderen van het 5de leerjaar
en 2 kinderen van het 6de leerjaar van de 3 Herenthoutse scholen.

in deze gids

De kids vergaderen 4 keer per jaar over thema’s die hen boeien.
Zij kunnen dan de stem uitbrengen van hun school.
Voel jij je geroepen om lid te worden van het KIDS FIRST-team?!

4 Gemeentelijk aanbod

loket kids & Co

7 Jeugdwerk

14 Sport- en culturele verenigingen
Een overzicht van sport- en culturele verenigingen in Herenthout
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PRETCAMIONETTE

SPEELPLEINWERKING
Een ploeg enthousiaste vrijwilligers engageert zich tijdens de
zomervakantie om een open vakantieaanbod voor 6- tot 16-jarigen
te voorzien. Verschillende spelsystemen, op maat van leeftijdsgroepen
zorgen voor een aaneenschakeling van hoogtepunten. Het gemeentelijk
sportcomplex is de uitvalsbasis; met bos en plein, bij regen en zon, met
ridders en draken van karton! Meer info? www.herenthout.be/jeugd

Onze speelkeet trekt telkens 4 woensdagnamiddagen in het voorjaar en 4
in het najaar op tournee langs verschillende buurten. De PretCamionette is
een samenwerking tussen Loket Kids & co en de Herenthoutse Jeugdraad.

BIBLIOTHEEK

!!
NIEUW! !

Van kartonboekjes voor de allerkleinsten tot stoere jeugdverhalen, de bib
heeft in haar jeugdafdeling een ruim aanbod klaarliggen dat je gedurende 4
weken (kosteloos) kan lenen via de Kids-ID, identiteitskaart of lenerspasje.

!!

UIT MET VLIEG

De PretCamionette staat gelijk aan een namiddag spelen, ravotten, lopen,
springen! Ouders kunnen er gezellig keuvelen en genieten van een kopje
koffie of thee op ons mobiel terras, ... en dat alles helemaal GRATIS!

Herenthout organiseert leuke activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Voorheen ging dit onder de noemer ‘Grabbelpas’. Nog tot eind 2017 blijft de
grabbelpaskorting geldig.

Tablets en e-boeken heeft de bib ook, maar kunnen enkel in de bib zelf
geraadpleegd worden. Voor thuis zijn er e-boekenkaarten verkrijgbaar met
een leen-tegoed.

Vanaf 2018 nemen wij een nieuwe start met ‘UIT met Vlieg in Herenthout’.
Dan zullen er nieuwe, boeiende activiteiten aan bod komen. Vanaf de
herfstvakantie kiezen we er ook voor om het vrije tijdsaanbod in de
Netelend gemeenten (Vorselaar, Grobbendonk, Herentals, Olen en
Herenthout) te communiceren.

Raadpleeg de bib online om je uitleentermijn te verlengen, te reserveren of
je e-boekenkaarten te registreren.

Kijk vlug op de achterkant van deze gids voor het volledige aanbod.
Meer info? www.herenthout.be/jeugd en www.uitinneteland.be
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De bib heeft allerlei boeken en materialen verzameld voor mensen
met leesmoeilijkheden (dyslexie, anderstaligheid, …). Deze
materialen zijn zowel voor kinderen als volwassenen beschikbaar.
Meer info? www.herenthout.bibliotheek.be
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LOKET KIDS & CO
De Kinderclub biedt inclusieve buitenschoolse kinderopvang voor
kinderen tussen 2,5 en 12 jaar voor en na school en tijdens vakantieperiodes. Wij bieden opvang voor schoolgaande kleuters die nood hebben
aan een rustig middagdutje.
Voor jonge ouders is er Peuters & zo, een peuterspeelpunt waar we elke
vrijdagvoormiddag peuters tot 3 jaar samen met hun (groot)ouders
verwelkomen. Er is een verpleegkundige van Kind & Gezin aanwezig voor
wegen en meten en allerlei praktische vragen omtrent voeding, slapen,…
Terwijl de peuters al spelend wennen aan de andere kapoenen kunnen
(groot)ouders met een tasje koffie ervaringen uitwisselen.
In onze spelotheek kan je gratis educatieve en duurzame gezelschapsspelen voor kinderen van 1 tot 12 jaar ontlenen. In onze pedagogische
bibliotheek kunnen ouders en professionals terecht die meer info willen over
bepaalde fases, problematieken … in de opvoeding van kinderen.

Het Herenthoutse jeugdwerk leeft! Elke week staan tal van
verenigingen klaar om activiteiten te organiseren voor hun leden en dit op
vrijwillige basis. Goesting om ook deel te nemen aan het verenigingsleven?
Hier kan je een overzicht vinden van de verenigingen die aangesloten zijn
bij de Herenthoutse jeugdraad.
De Herenthoutse jeugdraad is een adviesraad die maandelijks stem van de
jeugd laat horen. Je mag het bekijken als een brug tussen de jeugd en het
gemeentebestuur.
Chiro Herenthout, Jeugdatelier Matsijs, KLJ Herenthout, Poco & Jeugdhuis ‘t
Verschil zijn de verenigingen die samen de Herenthoutse Jeugdraad maken!
Heb je zelf ideeën, plannen, opmerkingen, …? Laat het ons weten! Of kom
een keer langs op één van onze algemene vergaderingen.

Op het loket kan je eveneens terecht voor vragen of een goed gesprek
over de opvoeding van je kinderen. De maatschappelijk werker biedt een
luisterend oor en helpt je graag op weg met bruikbare tips of verwijst door
indien nodig.
In de loop van 2018 verhuist Loket Kids & co en de Kinderclub naar de
nieuwbouw in de Kloosterstraat. Deze nieuwe locatie wordt dan een Huis
van het Kind.

. Zwanenberg 27, 2270 Herenthout
014 50 27 76

k www.herenthout.be/kidsco
loket
kids & Co

loket kids & Co

e kids.co@herenthout.be
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. www.herenthout.be/vrijetijd
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CHIRO HERENTHOUT

JEUGDATELIER MATSIJS

Chiro is dé grootste jeugdbeweging van België en daarenboven is de
allerleukste Chiro te vinden in Herenthout!

Het creatief paradijs voor iedereen van 6 tot 16 jaar, dat is Jeugdatelier
Matsijs in Herenthout!

Bij ons is iedereen vanaf het eerste leerjaar tot 18 jaar welkom voor
een zondagnamiddag vol met draken verslaan, schatkisten
zoeken, verkleedpartijen, om-ter-vuilste-wedstrijdjes …

Ons team bestaat uit een aantal enthousiaste animatoren die elke
zaterdagvoormiddag het beste van zichzelf geven. JAM biedt alle leden een
alternatieve, creatieve en speelse vrijetijdsbesteding.

Elke zondag staat er een team van enthousiaste en knotsgekke leiders en
leidsters klaar om je een onvergetelijke namiddag te bezorgen.

We proberen in ons atelier (en daarbuiten) de basistechnieken van tekenen
en schilderen op een speelse manier aan te leren. Daarnaast gaan we met
de oudste JAM’ers ook enkele keren op uitstap.

En dat is nog niet alles! Chiro is niet enkel zondagnamiddag spelen en
ravotten, maar ook: een vers ontbijt eten tijdens de ontbijtslag, een
propere auto na de carwash, een goed gevulde maag na het eten van
mosselen op Chirokermis, je oog-handcoördinatie trainen op het
jaarlijkse volleybaltornooi!

Jeugdatelier Matsijs organiseert elk jaar een spetterend
tentoonstellingsweekend. De kers op de taart van een heel jaar atelierwerk!
Interesse? Spring eens binnen op zaterdagvoormiddag tussen 10.00 en
12.30 uur in het atelier!

Kortom, ‘die van de Chiro’ daar moet je gewoon bij horen!

www.chiroherenthout.be
Bouwelse Steenweg 86, 2270
Herenthout

. www.chiroherenthout.be - Bouwelse Steenweg 86, 2270 Herenthout
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. www.jeugdateliermatsijs.be - Molenstraat 36, 2270 Herenthout
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KLJ HERENTHOUT
KLJ Herenthout is een vereniging voor en door jongeren, waar spel en
plezier centraal staan. We staan paraat voor jongens en meisjes van en
rondom Herenthout van 6 tot 36 jaar.
In de KLJ kunnen kinderen en jongeren op een eigen manier bezig zijn met
de dingen die voor hen belangrijk zijn. Ze leren samenwerken en leren
zo samen te ontdekken waar er grenzen liggen en welke waarden nog echt
belangrijk zijn. We werken in kleine groepen waardoor het contact tussen
de leden onderling optimaal kan verlopen.
De activiteiten die worden georganiseerd zijn heel uiteenlopend en gaan van
een rustige kookactiviteit tot een actief bosspel.

POCO
Poco is een jeugdtoneelvereniging opgericht in 2006. Sindsdien kan
Herenthout jaarlijks genieten van een musical of toneelvoorstelling die
zichzelf elk jaar overstijgt. Wij willen de Herenthoutse jeugd laten proeven
van zang, dans en toneel.
Na onze vorige voorstelling ‘Hairspray’ zijn we volop bezig met onze
nieuwste productie, welke musical dat gaat worden verklappen we nog niet!
Aan jullie om erachter te komen!
Poco, dat is ook het applaus: De grootste beloning voor de acteurs maar
ook voor onze vrijwilligers want zonder hen staan we nergens!

Naast wekelijkse activiteiten organiseert KLJ ook een kamp voor haar
leden, een spaghettidag, een klusjesdag en een tombola.
Hop, hop, hop, KLJ aan de top!

. www.kljherenthout.be - Bouwelse Steenweg 60, 2270 Herenthout
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. yarne_vansaet@msn.com
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JEUGDHUIS 'T VERSCHIL
Toffe activiteiten en optredens. Sjotteren, dartsen, spelletjes spelen
of leren tappen. Democratische drankprijzen. Gezellige zeteltjes,
vriendelijke tappers & steengoede plaatjesdraaiers! Redenen genoeg
om naar JH ‘t Verschil te komen!
Maar wat écht dat tikkeltje méér geeft, is dat JH ‘t Verschil altijd openstaat
voor bedenkingen, ideeën, plannen en creatieve hersenspinsels (hoe gek
soms ook) van de bezoekers.
Wie wil, krijgt zelf de kans om zich aan te sluiten bij het dynamische en
minstens even legendarische bestuur! Samen maken wij ’T VERSCHIL!

‘Mensen & verenigingen die zich belangeloos
en met veel enthousiasme inzetten
voor de Herenthoutse kinderen en jongeren
verdienen een prijs.’
Dat is het uitgangspunt van de jeugdraad voor de uitreiking van de
Jeugdduim. En werkelijk iedereen kan de Jeugdduim winnen!
Zowel verenigingen als personen en projecten/evenementen maken kans op
deze prijs. Kanshebbers dienen iets unieks gepresteerd te hebben het
afgelopen jaar en uiteraard zijn kinderen en jongeren de doelgroep
waarvoor ze zich inzetten.
De genomineerden van de Jeugdduim én van de Cultuurprijs worden
hartelijk ontvangen op het uitreikingsgala. Dit feestelijk evenement wordt
jaarlijks georganiseerd door de Herenthoutse jeugd- en cultuurraad.
Bemachtig snel het stemformulier
en stem jouw favoriet
op nummer 1!

. www.jeugdhuistverschil.be - Molenstraat 36, 2270 Herenthout
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SPORT & CULTUUR
Naast jeugdverenigingen zijn er in Herenthout ook tal van
sport- en culturele verenigingen waar je als kind of jongere
terecht kan. We geven je graag een overzicht van deze verenigingen
en de plaats waarop je hen kan vinden.

Gemeentelijk sportcomplex ‘t Kapelleke,
Bergense Steenweg 61/63, 2270 Herenthout
Atletiek A.C. Herenthout
www.herenthoutseac.be
Badminton ‘t Huirtuits Dropke
reggy.dropke@gmail.com
G-judo Mori-No-Otoko
www.Gsport.be
Gymnastiek & dans Blijf Jong vzw
www.turnkringblijfjong.be
Judo Judoclub Herenthout
www.judoclubherenthout.be
Ju Jitsu Anzen O Mamoru
www.jujutsu.be
Voetbal K.F.C. Herenthout
www.kfcherenthout.be
Volleybal V.C.Heist Delhaize Herenthout
www.vchh.be
Herenthoutse Boxing Club
(fb) HBC - Herenthoutse Boxing Club
Karate Funakoshi Karate
(fb) Funakoshi Karate Style Belgium vzw

Terreinen ruitervereniging, Koestraat, 2270 Herenthout
Ponyclub St.-Paulus
www.lrvherenthout.be
LRV St.-Paulus
www.lrvherenthout.be

T.C. De Bergen

Bergen 18, 2270 Herenthout

Gemeentelijke Muziekacademie
Jolo K.F. Sint-Pieter
Dansstudio Steps
Muses In Motion

loket vrije tijd

www.tcdebergen.be

Albertstraat 8, 2270 Herenthout
http://academie.herenthout.be
Markt 23, 2270 Herenthout - www.kfsintpieter.be
Jodenstraat 16, 2270 Herenthout
www.dansstudiosteps.be
Oosterhoven 3, 2270 Herenthout
www.musesinmotion.com
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loket kids & Co

Meer info?
Altijd welkom!

loket vrije tijd
Bouwelse Steenweg 8
2270 Herenthout
014 50 78 50
vrije.tijd@herenthout.be
jeugddienst@herenthout.be
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Sportdienst
Bergense Steenweg 61
2270 Herenthout
014 51 62 06
sportdienst@herenthout.be

- HANG MIJ TEGEN DE IJSKAST SEPTEMBER

16/09
16/09
17/09
20/09
22/09
23/09
24/09
27/09
30/09
30/09

Startactiviteit KLJ Herenthout 			
Startavond Chiro Herenthout 		
Startzondag Chiro Herenthout			
PretCamionette 				
‘Chique’ Afterschoolparty
Startdag Jeugdatelier Matsijs 			
Startzondag Chiro Herenthout			
PretCamionette 				
Startdag Jeugdatelier Matsijs			
Startactiviteit KLJ Herenthout 			

KLJ-lokalen
GOC Ter Voncke
Chiroheem
Vliegplein
GOC Ter Voncke
JAM-lokaal
Chiroheem
Ter Heide
JAM-lokaal
KLJ-lokalen

OKTOBER

04/10
07/10
11/10
11/10
22/10

PretCamionette 			
Van Reynegomlaan
Internationaal G-judotornooi
Sportcomplex ‘t Kapelleke
PretCamionette				
Kapellekesboom
Koken zonder vuur					
Bib
Natuurloop en wandeling
Sportcomplex ‘t Kapelleke

30/10

Schaduwtheater / Kijk eens in de camera /
De stoere glimmer-glamourtas 		
Herentals
Natuurbeleving / Knutselen met natuur /
Theater Bompa Hoi / Freerunning / Toneel
‘Bank vooruit’ / Bosspel, pijl & boog knutselen
Olen
Omnisportkamp 		
Vorselaar
Halloweentocht			
Kinderclub, Herenthout
De playmaïsparade / Ik word podiumster /
My magic spotlightshoes (deel1) / videostar /
Solan & Ludwig: de grote kaasrace
Herentals
Uitstap poppenzaal 			
Olen
Omnisportkamp
Vorselaar
Olá Mundo! 			
GOC Ter Voncke & Bib
Omnisportkamp
Vorselaar
De dansende koffer / Bodypercussie / My magic
spotlightshoes (2) 		
Herentals
Film / Workshop ‘Uitvinden’ / Klei knutselen
Pleinspelen / Bowlinginitiatie		
Olen
Omnisportkamp
Vorselaar
Spaghettidag KLJ Herenthout 		
GOC Ter Voncke

31/10

02/11
03/11

05/11

Herfstvakantie

NOVEMBER

15/11

Voorleesnamiddag 			

Bib

