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KIDS FIRST
De leden van de jeugdraad trokken naar
de 3 Herenthoutse scholen met de vraag
'Wat is jullie droom voor Herenthout?'.
Alle kinderen van de lagere school mochten
hierover nadenken en hun antwoorden in de Kids First-bus stoppen.
De afgevaardigden van het Kids First-team verzamelden de ideeën om
deze te bespreken op onze eerste bijeenkomst.
Het was meteen een zeer boeiende vergadering waar knotsgekke
ideeën uit de bus kwamen, maar waar vooral ook nuttige vragen
gesteld werden waarbij we samen naar goede oplossingen zochten.
Zo bespraken we hoe we Herenthout verkeersvriendelijker kunnen
maken, welke activiteiten we zouden kunnen aanbieden voor de
Herenthoutse kinderen en hoe we mensen bewust kunnen
maken dat zwerfvuil écht niet oké is!
Jeugd Herenthout, wij staan klaar voor jullie!
Het Kids First-Team
Wies - Silke - Sam - Brent
Liz - Frouke - Tomas - Senne
Alessandro - Jaan

wist-je-dat ...
Florine zich het voorbije jaar heeft ingezet als kinderklimaatambassadeur voor gemeente Herenthout?
We maar liefst 260 pistolets aten, 5 potten choco
opsmeerden, 95 appels uitdeelden en 30 liter chocomelk
dronken op de dag van de jeugdbeweging?
De jeugd van Herenthout een warm hart heeft? Zo ging er
een deel van de opbrengst van de kerstmarkt van
de chiro naar AAK (Allemaal Andere Kinderen) en doet
het jeugdhuis een kerstfeestje t.v.v. Don't Hide Inside.
Je het reilen en zeilen van de jeugd van Herenthout ook kan volgen op sociale
media?

jeugd_herenthout

jeugddienst herenthout

Uit met Vlieg
Krokusvakantie
Tussen alle carnavalsdrukte door is het ook tijd om te ontspannen.
Kom mee relaxen met Vlieg. We maken heerlijke hapjes en drankjes en
ploffen dan neer bij een ontspannende film.
Wanneer?
Waar?
Leeftijd?
Prijs?

vrijdag 28 februari
11 - 15 uur
Bibliotheek Herenthout
6 - 12 jaar
€2

Meer info & inschrijven:
Jeugddienst
Bouwelse steenweg 8
jeugd@herenthout.be of
tickets.herenthout.be

watsgebeurd?!

Klaas Vandekerckhove

Hang mij tegen de ijskast
December
11/12
21/12
27/12
31/12

Kerstknutsel .........…...................................................……..........…Bib
Kerstfeestje tvv 'Don't Hide Inside'...................................JH 't Verschil
Spring-is-binnen …………………………………..…………..'t Kapelleke
Nieuwjaarke-Zoete zingen ……………………….. Centrum Herenthout

Januari
18/01 Doe-mee-dag...………………………………………………………..JAM
24/01 Franse kaas- en wijnavond..............................................JH 't Verschil
29/01 Poëzienamiddag ………………………….................................…… Bib

Februari
05/02
12/02
28/02
28/02

Voorleesnamiddag thema 'pesten' …….......................................…Bib
Knutselen thema 'kunst'.........………………………………………....Bib
Relaxen met Vlieg............................................................................Bib
Voze Vrijdag.....................................................................JH 't Verschil

Maart
14/03 Ontbijtslag chiro........................................................Geleverd aan huis
22/03 Vriendjesdag......................................................................Chirolokalen
25/03 Receptie jeugdboekenmaand...........................................................Bib

