e
s
t
u
o
h
t
n
e
Her s

d
i
g
d
g
jeu

Dag Herenthoutenaartjes,
Bijna herfst, weer naar school, vroeger donker!
's Avonds alleen nog huiswerk, voor de TV hangen, gamen of vervelen?
Ik dacht het niet!
Als je dit boekje doorgenomen hebt, heb je daar geen tijd meer voor.

September is de start van zoveel activiteiten die toch eens
uitgeprobeerd moeten worden.
Kijk snel binnenin en maak een lijstje van de dingen die je graag
eens wil uitproberen.
Er is vast een vereniging waar jij je draai zal vinden.
Ook de PretCamionette is in september en oktober weer van de partij!

Zo zie je maar, in Herenthout is altijd wat te doen.
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met
de jeugddienst of wip er eens binnen.

Groetjes,
Michel Van Hoof / Machteld Ledegen
Uittredend / nieuwe schepen van jeugd
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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!
Dora vond haar grote liefde op Love Island, Samson ging op zoek naar een
nieuwe Gert en lekkere ijsjes & pizza's vulden onze maagjes.
Speelpleinwerking Herenthout, uw garantie op een droomvakantie!

www.herenthout.be/jeugd
Jeugddienst Herenthout
Bouwelse Steenweg 8
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PretCamionette
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Huis van het Kind
Het Huis van het Kind is dé informatie- en ontmoetingsplaats voor
(aanstaande) ouders, grootouders, opvoeders ... kortom iedereen die
betrokken is bij de opvoeding van kinderen en jongeren.
Vragen over kinderwens, zwangerschap, je pasgeboren baby of
kinderopvang? Op zoek naar informatie of een goed boek over de ontwikkeling
van je kind? Zin in een babbel over de alledaagse opvoeding?
Loopt het opvoeden niet vanzelf en heb je nood aan ondersteuning op
inhoudelijk of financieel vlak? Hiervoor kan je terecht in het Huis van het Kind!
Verschillende diensten werken samen in het
fysiek Huis van het Kind zoals de
buitenschoolse kinderopvang, de
groepsopvang voor 0-3 jarigen, de
SpeelBabbel, de spelotheek, de dienst voor
opvoedingsondersteuning, het lokaal loket voor
kinderopvang.
Naast de partners in het fysiek huis, wordt er
ook samengewerkt met partners zoals de
scholen, de CLB's, de jeugddienst, de bib, de
sportdienst, Kind & Gezin, de sociale dienst ...
Het Huis van het Kind maakt het aanbod
naar ouders toegankelijk en transparant.
Het Huis van het Kind bundelt de
krachten. Zo worden gezinnen beter
ondersteund. Zij worden geholpen of
doorverwezen naar de organisatie die
het best geplaatst is voor het
beantwoorden van de vraag.
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Op zaterdag 23 juni opende het Huis van het Kind zijn deuren voor het grote
publiek. Het was een groot feest waarbij ook de hele begeleiding in de
bloemetjes werd gezet. Later werd de nieuwe locatie goedgekeurd door alle
kinderen en kan er in de toekomst veel plezier beleefd worden!
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Huis van het Kind Herenthout
huisvanhetkind@herenthout.be
014 50 27 76
Kloosterstraat 27 - 2270 Herenthout
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Bib
Van kartonboekjes voor de allerkleinsten tot stoere jeugdverhalen, leerzame
boeken, strips, luisterboeken en dvd’s, de bib heeft in haar jeugdafdeling een
ruim aanbod klaarliggen dat je gedurende 4 weken (kosteloos) kan lenen via je
Kids-ID, identiteitskaart of lenerspasje.
Ook het aanbod uit de 4 andere Netelandbibliotheken
kan gratis aangevraagd worden.
De bib bracht allerlei boeken en materialen samen voor
leesondersteuning: leesniveaus, dyslexie, autisme,
anderstaligheid, slechtziendheid ...
Er zijn handige voorleesrugzakjes om zelf te vullen.
Tablets, pc’s en wifi kan je in de bib zelf raadplegen.
www.herenthout.be/vrije-tijd/bib/

UiT met Vlieg
Tijdens de herfstvakantie staat Planktom klaar met een nieuwe MusicalStage
van de bovenste plank voor kinderen van 7 tot 15 jaar.
Muziek, zang, gesproken dialogen, dans en betoverende kostuums vormen
één mooi geheel op het grote podium.
Daar geef jij op de laatste dag van de stage een spetterende show die je familie
en vrienden zal verbazen …
Het musicalfeest kan dus beginnen, musicalsterren!
Datum:

27 t.e.m. 31 oktober (10u - 16u) met op
31 oktober om 17.30u het toonmoment
Locatie:
Klim-op (ingang langs het park)
Inbegrepen: lessen, toonmoment,
verzekering, drankjes
Prijs:
€ 150 (per bijkomend kind, € 15 korting)
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Info & inschrijvingen: www.musicalstage.be

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 After School Party, de dag van de jeugdbeweging, de buitenspeeldag ...
Welke verenigingen zitten er in de jeugdraad?!

Wie-wint-em-dees- aar?!
j

'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.
Wie vind jij dat dit jaar de jeugdduim verdient?
Stuur je nominatie door via www.herenthout.be/jeugdduim
www.herenthout.be/vrije-tijd
Jeugddienst Herenthout
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- Hang mij tegen de ijskast -

SEPTEMBER

14/09
18/09
21/09
21/09
22/09
25/09
27/09
28/09
28/09
28/09
29/09

Startdag KLJ Herenthout.........................................KLJ-lokaal
Speelpret op de Mét......................................Markt Herenthout
Startdag Jeugdatelier Matsijs.................................JAM-lokaal
Startavond Chiro Herenthout...................….GOC Ter Voncke
Startzondag Chiro Herenthout................................Chiroheem
PretCamionette.........................................................Ten Hove
After School Party.........................................GOC Ter Voncke
Startdag KLJ Herenthout.........................................KLJ-lokaal
Optredens............................................................JH 't Verschil
Proefles Jeugdatelier Matsijs.................................JAM-lokaal
Startzondag Chiro Herenthout................................Chiroheem

OKTOBER

02/10 PretCamionette.............................................................Driane
05/10 Proefles Jeugdatelier Matsijs................................JAM-lokaal
09/10 PretCamionette.........................................................Vliegplein
09/10 Koken zonder vuur..............................................................Bib
18/10 Dag Van De Jeugdbeweging (ontbijt)...........Markt Herenthout
20/10 Natuurloop.............................................................'t Kapelleke
23/10 Workshop mediawijsheid.............................Huis van het Kind
27/10 - Musicalstage...............................................................Klim-op
31/10

NOVEMBER

03/11 Spaghettidag KLJ......………….....................GOC Ter Voncke
26/11 No limit (fuif JH 't Verschil)...........................GOC Ter Voncke
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- Jeugd Herenthout -
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Mijn droom voor Herenthout
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Teken of schrijf in de gedachteballon van Peerke
wat jouw droom is voor een perfect Herenthout.
Je kan het zo gek niet bedenken, laat je fantasie
de vrije loop en stop je ideeën in de ideeënbus
van de 'Kids First' op jullie school!

- UiT in Neteland -

Herfstvakantie
Herenthout
27/10 Musicalstage
31/10
Herentals
28/10
Maskers maken / Creatief heksenspel / Gekke moussemonsters /
Grabbelpas on ice / Griezeldansen
29/10
Spiegelmonsters & monstersnot maken / Griezeldansen / Trollen,
muurmasker en halloweenmandje knutselen
30/10
Bloedsoep & gezonde spookjes maken / Lichtmonsters &
animaties met klei knutselen / Gipsmasker maken / Dumbo (film)
31/10
Monsterverhaal & monsterslijm / Spelen met je schaduw /
Toffe trollen maken / Bezoek Ecocentrum 'De Goren'
28/10 Sportkampen: schaatsen en griezelsporten / monstersport
31/10
Creakamp: Fraikinstein
Vorselaar
28/10 Omnisportkamp
31/10
Olen
28/10
29/10
31/10

Uitvinder voor een dag / Techniek en wetenschap
Willy Wonka
Uitstap Technopolis

Meer info over de activiteiten kan je terugvinden op
www.uitmetvlieg.be of www.uitinvlaanderen.be
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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 22 en 29 september!
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Chiro Herenthout
www.chiroherenthout.be
Bouwelse Stwg 86 - 2270 Herenthout

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 ...
Zin gekregen om eens te komen proberen? Super!
Wij starten op zaterdag 22 september 2019.
Verder zijn er ook nog proeflessen op 29 september en 5 oktober.
Spring gerust eens binnen in ons atelier tussen 10u en 12.30u.

Jam Herenthout
Jeugdateliermatsijs.jimdo.com
Molenstraat 36 - 2270 Herenthout
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POCO
Dit jaar hadden we in mei onze 16e productie. We kozen deze keer voor
"Domino, de musical", een echte feelgood musical waarbij vrienschap, oude
en nieuwe relaties en de daarbijhorende emoties centraal stonden.
De volgende productie is gepland voor 2020.
Enkele trouwe acteurs hebben dit jaar voor de laatste keer op de planken
gestaan, zij gaan op zoek naar een grotere uitdaging. Daarom zijn wij op
zoek naar nieuw, jong acteertalent.
Ben je tussen 11 en 16 jaar? Sta je graag op een podium, ken je de laatste
dansmoves of zing je steevast mee als je een goed liedje hoort? Dan ben jij
misschien wel de geschikte kandidaat voor één van onze toekomstige
producties.
Stuur een mail met je
kandidatuur en
motivatie naar:
pocovacature@gmail.com
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marc@rojamann.be

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 30 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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Jeugdhuis 't Verschil
Bij Jeugdhuis 't Verschil kan je in het weekend terecht voor een lekker
drankje en een frisse pint. Ook trakteren wij regelmatig met optredens van
leuke bands, komieken die het beste van zichzelf komen geven of een
spetterende fuif.
Je kan ook komen sjotteren, dartsen, gezelschapsspelletjes spelen of
gewoon genieten in onze gezellige zetels met een leuk deuntje van onze
huis-DJ's op de achtergrond.
We staan altijd open voor creatieve ideeën, bedenkingen en zelfs mopjes
van onze bezoekers. We zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt in het
leukste en warmste jeugdhuis van het land.
Wie wil, krijgt zelfs de kans om zich aan te sluiten bij het dynamische en
minstens even legendarische bestuur. Wij zijn blij met elke versterking!
SAMEN MAKEN WIJ 'T VERSCHIL!!
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Jeugdhuis 't Verschil
Molenstraat 36 - 2270 Herenthout

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, ropeskipping & dans - Blijf Jong..........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
www.academie.herenthout.be
Jolo K.F. Sint-Pieter...………...……...............................………………...Markt 23
www.kfsintpieter.be
Dansstudio Steps...………...............................…...………..……..Jodenstraat 16
www.dansstudiosteps.be
Muses In Motion...…………..............................….………………..Oosterhoven 3
www.musesinmotion.com

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

Sportdienst
Bergense Steenweg 61
2270 Herenthout
014 51 62 06
sportdienst@herenthout.be

