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Dag Herenthoutenaartjes,
Als Schepen van Jeugd van het bruisende Herenthout, ben ik erg fier om deze
jeugdgids aan jullie te kunnen voorstellen. Hier valt voor de jeugd ontzettend
veel te beleven en dit allemaal dankzij heel wat (jeugd)vrijwilligers.
In Herenthout hebben we er voor gekozen om niet te besparen op ons aanbod.
We willen juist meer inzetten en blijven investeren in onze supersterke
Speelpleinwerking. We willen ook ons aanbod vergroten door meer en meer
activiteiten aan te bieden door o.a. 'UiT met Vlieg' en samen te werken met de
andere verenigingen. Voor elke vakantie houden we jullie op de hoogte van
onze geplande activiteiten.
Deze gids is een XL-editie waarin we alle verenigingen met een jeugdwerking
aan je voorstellen. Neem vlug een kijkje in deze gids en ga op zoek naar
activiteiten die jou aanspreken. Het is immers van groot belang dat je je op een
fijne manier kan ontspannen en amuseren. En weet je? Daar zijn onze
Herenthoutse verenigingen nu echt heel sterk in!
Veel plezier!
Tine Witvrouwen
Jullie schepen van jeugd

4 Gemeentelijk aanbod
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Wist-je-dat...
maar liefst 305 kinderen mee kwamen ravotten op de Speelpleinwerking?!
het skatepark bijna klaar is?! Ready, set, KICKFLIP!!
Chiro Herenthout met een record aantal leden op kamp is geweest?! En dat
met die hete temperaturen!
de eerste editie van 'de Schatkist Van Vlieg' een groot succes was ... Dit
smaakt naar meer!
de Doelstraat een (natuurlijk) speeltuintje krijgt waarbij we samenwerken
met Natuurpunt?
Jeugdatelier Matsijs dit jaar 40 jaar bestaat?! Dat moet gevierd worden!!

OPROEP! OPROEP! OPROEP!
Wij zijn op zoek naar jongens en meisjes die dé stem willen zijn
voor alle Herenthoutse schoolkinderen.
Wie zoeken we? 2 kinderen van het 5de leerjaar en 2 kinderen van het 6de
leerjaar van de 3 Herenthoutse scholen.
Het Kids First-team vergadert 4 keer per jaar
over thema's die hen boeien. Voel jij je
geroepen om lid te worden van ons team?!
Neem dan contact op met de
jeugddienst via
jeugd@herenthout.be
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Speelpleinwerking
Onze (inclusieve) speelpleinwerking is een open vakantieaanbod voor
iedereen van 6 tot 16 jaar. Inclusief wil zeggen dat ALLE kinderen welkom
zijn, elk met hun eigen beperkingen en talenten.
We bestaan uit een groep animatoren die zich vrijwillig inzetten om alle
kinderen een onvergetelijke zomervakantie te laten beleven.
Ze hebben hun kennis opgedaan als leiding in het jeugdwerk of tijdens een
animatorcursus. Ben je 16 jaar of ouder en heb je zin om ervaring op te doen
met kinderen? Volg dan dit jaar een (hoofd-)animatorcursus.
Ook dit jaar was de speelpleinwerking weer een groot succes!
Een bezoek aan de paterkes van de abdij, een reisje naar Hawaï, racen op
gepimpte fietsen of een voetbalwedstrijd tegen onze Ravotters.
Het was één groot feest!!
www.herenthout.be/jeugd
Jeugddienst Herenthout
Bouwelse Steenweg 8
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PretCamionette
Ook dit najaar trekt de PretCamionette er weer op uit! We starten met een
speciale editie: 'SPEELPRET OP DE MET'.
De Herenthoutse markt wordt helemaal afgesloten zodat alle kinderen kunnen
genieten van een autoloze namiddag! Kom je fiets pimpen of herstellen, maak
een grote krijttekening, rij met gekke fietsen ...

Hier kan je ons ook vinden!!
26/09

Cardijnlaan

03/10

Liefkenshoek

10/10

Doelstraat

PretCamionette
De PretCamionette is een samenwerking
tussen Loket Kids & co en
5
de Herenthoutse Jeugdraad

Loket Kids & co
De Kinderclub biedt inclusieve buitenschoolse kinderopvang voor kinderen
tussen 2,5 en 12 jaar. Wij bieden opvang voor en na school en tijdens
vakantieperiodes. Ook kunnen schoolgaande kleuters hier komen rusten als zij
nood hebben aan een middagdutje.
Voor jonge ouders is er de SpeelBabbel, een peuterspeelpunt waar we elke
vrijdagvoormiddag peuters tot 3 jaar samen met hun (groot)ouders
verwelkomen.
In onze spelotheek kan je gratis educatieve en duurzame gezelschapsspelen
voor kinderen van 1 tot 12 jaar ontlenen. In de pedagogische bibliotheek kan
je terecht voor meer info over bepaalde fases, problematieken … in de
opvoeding van kinderen.

Loket Kids & co Herenthout
kids.co@herenthout.be
014 50 27 76
Zwanenberg 27 - 2270 Herenthout
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Jeugdraad

Het Herenthoutse jeugdwerk leeft!
Elke week staan tal van verenigingen klaar om activiteiten te organiseren
voor hun leden en dit op vrijwillige basis!
De Jeugdraad is een adviesraad die de stem van de jeugd laat horen.
Je mag het bekijken als een brug tussen de jeugd en het gemeentebestuur.
De jeugdraad werkt ook mee aan tal van activiteiten zoals de
afterschoolparty, de dag van de jeugdbeweging, de buitenspeeldag ...
Welke verenigingen zitten er in de jeugdraad?!

www.herenthout.be/vrije-tijd
Jeugddienst Herenthout
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Bib
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.
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.
De bib heeft allerlei boeken en materialen verzameld voor mensen met
leesmoeilijkheden (dyslexie, anderstaligheid ...).
Deze materialen zijn zowel voor kinderen als
volwassenen beschikbaar.
www.herenthout.be/vrije-tijd/bib/

UiT met Vlieg
Herenthout organiseert leuke activiteiten voor kinderen
vanaf het eerste leerjaar. Vorig jaar ging het eerste jaar
van start onder de naam 'UiT met Vlieg' en dit was alvast een groot succes.
Ook dit jaar zullen er tal van activiteiten georganiseerd worden
tijdens de vakanties. We hebben bovendien een samenwerking
met de andere gemeentes van Neteland
(Vorselaar, Grobbendonk, Herentals, Olen en Herenthout)
waardoor je ook kan deelnemen aan hun activiteiten.
31/10

02/11
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Wie wordt de slimste snuit van Huirtuit?!
Knutselen in BIBberland!
6-12 jaar
Jeugd @ the movies
12-16 jaar

- Jeugd Herenthout -

9

- Hang mij tegen de ijskast SEPTEMBER
15/09
16/09
19/09
21/09
22/09
23/09
26/09
28/09
29/09
30/09

Startavond Chiro Herenthout...................….GOC Ter Voncke
Startzondag Chiro Herenthout................................Chiroheem
Speelpret op de Mét......................................Markt Herenthout
'Chique' Afterschoolparty..............................GOC Ter Voncke
Startdag Jeugdatelier Matsijs.................................JAM-lokaal
Startzondag Chiro Herenthout................................Chiroheem
PretCamionette......................................................Cardijnlaan
Debattle...............................................................JH 't Verschil
Startdag Jeugdatelier Matsijs.................................JAM-lokaal
Bikken en Kubben...........................................Park Herenthout

OKTOBER
03/10
10/10
19/10
31/10

PretCamionette...................................................Liefkenshoek
PretCamionette........................................................Doelstraat
Dag Van De Jeugdbeweging (ontbijt)...........Markt Herenthout
Quiz + knutselen 'UiT met Vlieg'.........................................Bib

NOVEMBER
01/11 Jeugd @ the movies 'UiT met Vlieg'....................JH 't Verschil
04/11 Spaghettidag KLJ......………….....................GOC Ter Voncke
24/11 No limit (fuif JH 't Verschil)...........................GOC Ter Voncke
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- UiT in Neteland Herfstvakantie
Herenthout
31/10
Quiz 'Wie wordt de slimste snuit van Huirtuit?' &
knutselen in BIBberland
02/11
Jeugd @ the movies
Herentals
29/10
Workshop dieren knutselen / Uitstap Kabouterberg /
Stokpaarden knutselen / Yoga in de wildernis
30/10
Workshop gemaskerd wild / Chocolat Sauvage /
Spelletjes in het Wilde Westen / Uitstap Beekse Bergen
31/10
Aboriginal Dot Art Painting / Workshop de wilde toverdoos /
Workshop in de jungle / Dansen met wilde dieren / Coco (film) /
Uitstap Gipsy Horses
29-31/10 Creakamp Striptip / WILD-kamp / Circus-kamp
Vorselaar
29-31/10 Omnisportkamp
Olen
29/10
30/10
31/10

Uitstap Comics Station
Zeerovertoneel & knutselen & voetballen & Yoga
Dans & film / Ropeskipping & film

Meer info over de activiteiten kan je
terugvinden op www.uitmetvlieg.be of
www.uitinvlaanderen.be
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even pauze ...
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Jeugdatelier Matsijs
Een creatief paradijs voor iedereen van 6 tot 16 jaar!
JAM biedt alle leden een alternatieve, creatieve en speelse
vrijetijdsbesteding. We proberen in ons atelier (en daarbuiten) de
basistechnieken van tekenen en schilderen op een speelse manier aan te
leren. Voor onze oudste leden voorzien we al wat meer uitdaging, met ook de
nodige ontspanning bv. de nacht van JAM, een uitstapje hier en daar, eens
een lekker ijsje eten ...
Dit schooljaar is het een extra speciaal jaar voor Jeugdatelier Matsijs.
Wij vieren onze 40ste verjaardag!
We kijken er dan ook naar uit om dit te vieren met de Herenthoutse jeugd.
Zin gekregen om eens te komen proberen? Geen probleem!
Wij starten op zaterdag 22 september 2018.
Spring gerust eens binnen in ons atelier tussen 10u en 12u30.

Jam Herenthout
Jeugdateliermatsijs.jimdo.com
Molenstraat 36 - 2270 Herenthout

13

Chiro Herenthout
Chiro is de grootste jeugdbeweging van België en de allerleukste Chiro is te
vinden in Herenthout!
Ben jij tussen 7 (vanaf 1ste leerjaar) en 18 jaar oud?
Hou je van ravotten en nieuwe vrienden maken? Dan ben je bij Chiro
Herenthout aan het juiste adres!
Elke zondag om 14u staan de enthousiaste leiders en leidsters weer klaar om
er een spetterende zondag van te maken!
We maken niet alleen op zondag veel plezier. Doorheen het jaar organiseren
we tal van activiteiten zoals de jaarlijkse ontbijtslag, een carwash,
chirokermis en nog veel meer!
Wil je ook graag bij deze leuke bende horen?
Kom dan langs op onze startzondagen op 16 en 23 september!
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Chiro Herenthout
www.chiroherenthout.be
Bouwelse Stwg 86 - 2270 Herenthout

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. We werken in kleine groepen waardoor
het contact tussen de leden onderling optimaal verloopt!
De activiteiten die georganiseerd worden zijn heel uiteenlopend en gaan van
een rustige kookactiviteit tot een actief bosspel.
Naast tweewekelijkse activiteiten organiseert KLJ ook een kamp voor haar
leden, een spaghettidag, een klusjesdag en een tombola.
Hop hop hop, KLJ aan de top!!

KLJ Herenthout
Bouwelse Stwg 60 - 2270 Herenthout
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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 de vorige succesvolle voorstelling 'Aladdin Jr' zijn we volop bezig met
onze nieuwste productie. Het eerste weekend van mei 2019 brengen we de
musical 'MAMMA MIA Jr'. Dit wordt gegarandeerd een topper!!
Poco, dat is ook het applaus: De grootste beloning voor de acteurs, maar
ook voor onze vrijwilligers want zonder hen staan we nergens!
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marc@rojamann.be

Jeugdhuis 't Verschil
Toffe activiteiten en optredens, sjotteren, dartsen, spelletjes spelen of
leren tappen. Democratische drankprijzen. Gezellige zeteltjes,
vriendelijke tappers & steengoede plaatsjesdraaiers! Redenen genoeg
om naar JH 't Verschil te komen!!!
Maar wat écht dat tikkeltje meer 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 zelfs de kans om zich aan te sluiten bij het dynamische en
minstens even legendarische bestuur!
Samen maken wij 'T VERSCHIL!!

Jeugdhuis 't Verschil
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 waar 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……………….………….www.huirtuitsdropke.be
G-Judo - Morino-No-Otoko……………………………...…...….…www.Gsport.be
Gymnastiek & dans - Blijf Jong vzw...…...............…..www.turnkringblijfjong.be
Judo - Judoclub Herenthout 1080............................www.judoclubherenthout.be
Ju Jitsu - An Jin Ryu Mei............................................................www.jujutsu.be
Voetbal - K.F.C. Herenthout.............................................www.kfcherenthout.be
Volleybal - V.C. Heist Delhaize Herenthout...................................www.vchh.be
Herenthoutse Boxing Club.....................
HBC - Herenthoutse Boxing Club
Karate Funakoshi Karate.........…… .......Funakoshi Karate Style Belgium vzw
Kon. Handboogmaatschappij De Eendracht...…............…......DEHerenthout

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

Bergen 18 - 2270 Herenthout
T.C. De Bergen......……………………………...….............www.tcdebergen.be
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Gemeentelijke Muziekacademie...…............…Albertstraat 8 - 2270 Herenthout
www.academie.herenthout.be
Jolo K.F. Sint-Pieter...………...……………………...Markt 23 - 2270 Herenthout
www.kfsintpieter.be
Dansstudio Steps...…………...………..……..Jodenstraat 16 - 2270 Herenthout
www.dansstudiosteps.be
Muses In Motion...…………….………………..Oosterhoven 3 - 2270 Herenthout
www.musesinmotion.com

Bouwelse Steenweg 8
Meer info? 2270 Herenthout
Altijd welkom! 014 50 78 50
vrije.tijd@herenthout.be
jeugddienst@herenthout.be
Jeugddienst Herenthout
jeugd_herenthout

Sportdienst
Bergense Steenweg 61
2270 Herenthout
014 51 62 06
sportdienst@herenthout.be
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Wie-wint-em-dit-jaar?

'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.
Zowel verenigingen als personen en projecten/evenementen maken kans op
deze prijs. De genomineerden van de Jeugdduim én de Cultuurprijs worden
hartelijk ontvangen op het uitreikingsgala.

Curieus naar de keus?!

Dat we dit jaar een nieuwe gemeenteraad dienen te kiezen is niemand
ontgaan. Voor vele Herenthoutse jongeren is het de eerste keer dat zij naar de
stembus trekken. Op wie moet ik stemmen? Welke partij heeft mijn voorkeur?
Hoe moet ik stemmen? Dit zijn maar enkele vragen waar zij graag een
antwoord op hebben. Daarom organiseert de Herenthoutse jeugdraad een
Debattle voor deze jongeren.

Vrijdag 28 september
20.00 uur
Jeugdhuis 't Verschil
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