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KIDS FIRST
Op vrijdag 23 november kwamen we voor de eerste keer samen met
het nieuwe 'Kids First-Team'.
We haalden de kinderen van de 3 Herenthoutse scholen 's middags op
om te vergaderen in de gemeentelijke feestzaal.
Tijdens het opeten van onze bokes bespraken we het onderwerp
'Retteketet, wat met de PretCamionette?'
Er kwamen heel wat
leuke ideeën uit
de bus die je in het
voorjaar kan ontdekken
als we weer uitrijden!

Het onderwerp van onze
volgende bijeenkomst is:
'Een veilige weg naar
sportcomplex 't Kapelleke'.
Ideeën omtrent dit onderwerp
zijn altijd welkom in de
ideeënbus die te vinden is in
de 3 scholen of bij de
jeugddienst via
Jeugd@herenthout.be.

UiT met Vlieg
03/01/2019 SUPERJUMP
Na al het feesten gaan we onze beentjes los
springen in het trampolinepark van 'Superjump'.
Prijs: € 10,00
Uur: 09.30 - 12.30 u
Vertrek aan: kerk Herenthout
Leeftijd: 6 - 16 jaar
Inbegrepen: inkom, snack en drankje
Voor het vervoer zijn wij op zoek naar vrijwillige chauffeurs
Herenthout - Geel - Herenthout.
Je kan het springplezier bekijken vanuit het café van Superjump.
Vooraf inschrijven en betalen is verplicht en kan tot 21 december
bij de jeugddienst - Bouwelse Steenweg 8.
Meer info: Jeugd@herenthout.be

Wist-je-dat ...
Ons dorp vol loopt met BH's (Bekende Herenthoutenaren)? Jochem (Poco,
SPW, JAM) is te zien in de musical '40-'45 en Nona (Chiro, SPW) heeft
een rol in de online tienerserie wtfock.
Er sinds het WK maar liefst 73 nieuwe Messi's en Ronaldo's zijn
ingeschreven bij KFC?
Dansstudio 'Steps' aan hun 29ste seizoen gestart is?
Het jeugdhuis vroeger 'Selkit' heette en
naast het gemeentehuis stond?
Er alweer 620 kg zwerfvuil is rondgehaald
met de zwerfvuilactie?
Allen voor een proper Herenthout!

Watsgebeurd?!

Hang mij tegen de ijskast
December
08/12 Sfeeravond ……………………………...........................….Jodenstraat
12/12 Kerstknutsel .........…...................................................…….........…Bib
15/12 Kerstfeestje
t.v.v. vzw 'hart voor research' (warmste week) ……….... JH 't Verschil
28/12 Spring-is-binnen …………………………………..…………..'t Kapelleke
31/12 Nieuwjaarke-Zoete zingen ……………………….. Centrum Herenthout

Januari
03/01
25/01
26/01
26/01
30/01

Uitstap 'Superjump' ………………………...…………….……….....Kerk
Kaas- en wijnavond ……………………………………..… JH 't Verschil
Doe-mee-dag...………………………………………………………..JAM
Fuif Selkit i.s.m. JH 't Verschil ……………………………………...GOC
Poëzienamiddag ………………………….................................…… Bib

Februari

20/02 Knutselen jeugdboekenweek ………………………………………....Bib
27/02 Voorleesnamiddag thema 'pesten' …….......................................…Bib

Kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie organiseren ook onze buurgemeenten van
Neteland allerlei activiteiten. Ontdek de volledige vrijetijdskalender op
www.UitinNeteland.be

