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KIDS FIRST!
Op donderdag 8 november organiseerden we
onze eerste bijeenkomst met het ‘Kids First-Team’.
We haalden de kinderen ’s middags van school om te vergaderen in de
gemeentelijke feestzaal. Tijdens het opsmullen van onze bokes maakten we
kennis met elkaar.
Toen kwam de hamvraag: ‘Welke activiteiten willen jullie eens doen in
de schoolvakanties?’. Hierbij kwamen geweldige ideeën uit de bus die we
in de toekomst zullen proberen waar te maken!
Daarna bespraken we nog verschillende thema’s die de kinderen bezig
houden en waarmee we verder aan de slag willen gaan.
We sloten af met een groepsfoto en toen was het tijd om weer naar de klas
te gaan. We kijken alvast uit naar de volgende bijeenkomst!

UIT MET VLIEG! (6 - 12 jaar)
27/12 CHINA LIGHT ZOO

Stap mee op de trein richting Antwerpen
om de ‘China Light Zoo’ te bewonderen.
Prijs: € 10,00
Vertrek: 9.45 u
Aankomst: 17.00 u
Station Bouwel

29/12 FEESTBRUNCH & SPRING IS BINNEN

Krijg je maar niet genoeg van al dat feesten? Heb je nog een
plaatsje over in je buik voor een heerlijke maaltijd? Kom dan mee
een brunch klaarmaken met een échte kok! Wie dan nog energie
over heeft kan mee naar ‘Spring-is-binnen’ in ’t Kapelleke.
Prijs feestbrunch (10.00 – 13.00 u): € 3,00 - GOC Ter Voncke
Prijs feestbrunch + ‘Spring-is-binnen’ (10.00 – 17.00 u): € 8,00

03/01 MONSTERS KNUTSELEN & FOTOGRAFEREN

Laat het creatieve beest in jou los en kom mee monsters knutselen.
Daarna leren we deze fotograferen, samen met fotoclub Toreke.
Prijs: € 3,00
Uur: 13.00 – 16.00 u

05/01 UITSTAP SCHAATSEN
Na al het feesten is het tijd om onze
beentjes eens los te gooien op het ijs
in Heist-op-den-Berg!
Prijs: € 5,00
Uur: 13.00 – 16.30 u
(afhankelijk van de busuren)
Inschrijven kan tot 20 december.
Meer info: jeuddienst@herenthout.be
of www.herenthout.be/uitmetvlieg

WATSGEBEURD?!
De voorbije maanden stond het dorp op stelten. Vele verenigingen zetten
hun nieuwe werkjaar in. Dit ging gepaard met toeters en bellen en op alle
plaatsen werd er feestgevierd.
Zo trok de Chiro met een stoetwagen door het dorp om nieuwe leden op
te pikken, de KLJ had leuke startdagen en een succesvolle spaghettidag,
Jeugdatelier Matsijs vloog er weer in en Jeugdhuis ’t Verschil danste
tot in de vroege uurtjes op No Limit.
Ook de PretCamionette trok er weer op uit en de Grabbelpas werkte
samen met de Bib en Kids & Co aan een griezelige halloweentocht en
kookte heerlijke gerechten. De Herenthoutse jeugdraad organiseerde dan
weer een supercoole afterschoolparty en trakteerde met pistolets en ander
lekkers op de ‘Dag van de Jeugdbeweging’.
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#amaitishierplezant!
#huirtuitbovenal!

WIST-JE-DAT?
We dit jaar ‘Nieuwjaarke-Zoete’ zingen op zaterdag 30 december?
Trek je warme kleren aan en zing uit volle borst! Kom opwarmen aan de
chocomelkstand
m zangertjes op de Markt. Onze overzetberen laten je veilig oversteken
Welko
in het centrum.

NIEUWJAARKE ZOETE

Poco al volop aan het repeteren is
voor hun nieuwe musical?
Wij geven nu al een dik applaus!
Er een tonnageverbod komt in de
dorpskern? Dit wil zeggen dat er
geen grote vrachtwagens meer door
het dorp mogen rijden!
Er maar liefst 173 kinderen en
jongeren zijn komen ontbijten op de
markt met de ‘Dag van de
Jeugdbeweging’?
De werken aan het speeltuintje
van ’t Kapelleke begonnen zijn?
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JEUGDDUIM?

Hoeveel jeugdduimen tel jij?
Stuur het juiste antwoord, je naam en adres door naar
jeugddienst@herenthout.be
en maak kans op een eigen jeugdduim-replica!

