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Hip Hip Hoeraaa
wordt
want de

5 jaar !!

Wij hebben met de PretCamionette al 5 jaar lang:
leuke speelplekken ontdekt in Herenthout
speel- en ravotplezier gehad
pretpakketten gewonnen
nieuwe kindjes en spelletjes leren kennen
En hier houden we nog lang niet mee op!
De PretCamionette wordt in een nieuw jasje gestoken
en onthuld op 24/04 op de buitenspeeldag aan Sportcomplex 't Kapelleke.
De PretCamionette rolt en bolt nog naar:
Ten Hove op 08/05
Ter Heide op 15/05
Het Park op 22/05 (Pauze in 't Park)

Uit met Vlieg

10/04 Game-namiddag (12 - 18 jaar)

Daag je graag iemand uit voor een potje FIFA? Of neem je het liever op
tegen je vriend(in) met een spelletje tafelvoetbal? Met een hapje en een
drankje erbij beleef jij een uitdagende namiddag vol spelplezier!
Plaats: Jeugdhuis 't Verschil
Uur: 14.00 - 19.00 u
Prijs: € 2,00

12/04 Pimp de PretCamionette (6 - 12 jaar)
Na 5 jaar speel- en ravotplezier verdient de PretCamionette het wel om in
een nieuw jasje gestoken te worden, en daar gaan wij bij helpen! Wij gaan
de attributen knutselen voor de grote onthulling op de buitenspeeldag.
Kom jij een handje helpen?
Plaats: Wijkhuis 't Lindehofke
Uur: 13.30 - 16.00 u
Prijs: € 2,00

19/04 Uitstap Bobbejaanland (6 - 18 jaar)
Ben je een echte waaghals, of geniet je liever van de rustige attracties?
Stap mee op de bus naar Bobbejaanland, het plezantste land!
Vertrek: 08.40 u, Kerk Herenthout
We nemen de Lijnbus op de Markt om 08.55 u, deze wacht niet!!
Aankomst: 18.00 u, Markt Herenthout
Prijs: € 20,00
Meer info en inschrijven via
De Jeugddienst, Bouwelse Steenweg 8
Jeugd@herenthout.be
www.herenthout.be/uitmetvlieg
Inschrijving is pas compleet na betaling.

Wist-je-dat...
de jeugdduim dit jaar gewonnen werd door Jeugdatelier Matsijs met het
project van de gepimpte elektriciteitskasten?
er in ons dorp 2 leuke kinderwandelingen zijn?
Haal bij de jeugddienst een plan met de wandeling langs
de gepimpte elektriciteitskasten of volg de borden van
met Peer naar weleer die vertrekt aan de kerk.
de kaarten van 'Domino, de musical' die Poco gaat spelen,
de deur uit vliegen? Snel zijn is de boodschap!
het speelpleintje van de Doelstraat bijna klaar is?
Een natuurlijke, leuke speelplek voor jong en oud!
het Kids First-team bezig is met een veilige weg naar sportcomplex 't
Kapelleke?
onze vrienden van KLJ Herenthout op zoek zijn naar nieuwe leiding?
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Jinte Vingerhoets: 0497 39 15 20

Hang mij tegen de ijskast

Maart
20/03 Bib op stelten ...........................................................................................Bib
24/03 Vriendjesdag ........................................................................................Chiro

April
03/04
06/04
10/04
12/04
19/04
20/04
24/04

Workshop 3-D printing .............................................................................Bib
New Wave Party ......................................................................JH 't Verschil
Game-namiddag ......................................................................JH 't Verschil
Pimp de PretCamionette ............................................Wijkhuis 't Lindehofke
Uitstap Bobbejaanland ........................................................... Vertrek Markt
Lose Control ........................................................................................ GOC
Buitenspeeldag .......................................................................... 't Kapelleke

Mei
01/05 Carwash Chiro ............................................................... Parking Cardijnlaan
03-05/05 Domino de musical, Poco ..................................................... Zaal De Lux
04-05/05 Tentoonstellingsweekend, JAM ........................................................GOC
08/05 PretCamionette ...............................................................................Ten Hove
15/05 PretCamionette ...............................................................................Ter Heide
22/05 PretCamionette met Pauze in 't Park ...............................................Het Park

