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zomer 2019

Verzamel ze allemaal!

Mitchel

Lizzie

Imaginator

Driwo

Noni
Wiekeveust

Tommy

Kowby

Watsgebeurd?!

Klimaatmars

Knutselen in de bib

Stip it!

Carnaval!!

Kleine hapjes,
grote stapjes

Bij de brandweer!

Jeugdboekenweek

Spelen @ Doelstraat

Game-namiddag
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Wist-je-dat ...
...er dit jaar 360 kinderen zijn komen spelen op onze
buitenspeeldag? Dat zijn maar liefst 130
kinderen meer dan vorig jaar!

...er een nieuwe speelplek is in Herenthout?!
In de Doelstraat is het graspleintje aangelegd met
verschillende (natuurlijke) speeltoestellen. Kom
gerust mee klimmen en klauteren.

...de Zwanenberg is ingericht als fietsstraat?! Dat wil
zeggen dat fietsers er de hoofdgebruiker zijn, dat auto's
hen niet mogen inhalen en maar max. 30km/u mogen
rijden. Alles voor een veilige schoolomgeving!

...het weer bijna tijd is om te roefelen? De Roefel is een dag
waarop alle kinderen tussen 6 en 15 jaar eens kunnen
proeven van "de grote mensenwereld". Ze kunnen dan
deelnemen aan allerlei beroepen en activiteiten. Deze dag is
gratis en 's middags zijn er lekkere pannenkoeken en soep!
...de PretCamionette helemaal vernieuwd is? Niet alleen
kreeg deze een heel nieuw kleurtje, ook werd er extra
spelmateriaal toegevoegd. Om deze bekend te maken
in Herenthout reden we al uit naar de buitenspeeldag,
Ter Heide en het Park. Wil jij hem ook eens bij jou in de
straat of wijk? Laat het weten aan de jeugddienst!
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- Brein Brekers boot
speelpleinwerking
water
zwembad
koffer
strand
zee
zwembroek
slipper
vakantie
zonnebril

Kan jij de walvis
vinden tussen al
deze olifanten?
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- zomerse tips bij regenweer Hou een filmmarathon. Maak zelf popcorn, leg de matrassen van
je bed in de woonkamer en kijk een hele middag samen naar
kinderfilms.
Ga plonsen in de modder van je tuin. Trek je regenpak en je
laarzen aan en laat je helemaal gaan in de plassen en de
modder. Je hoeft niet altijd binnen te zitten bij regenweer!
Houd een karaokenamiddag. Op YouTube vind je massa's
karaokeliedjes, fun gegarandeerd!
Speel verstoppertje, bedenk de gekste verstopplaatsen en laat
jullie helemaal gaan!
Ga een namiddagje opruimen. Speelgoed waar je niet meer mee
speelt, breng je naar de kringwinkel of je doet er iemand anders
plezier mee... Ook mama en papa zullen tevreden zijn!
Maak een kamp in je woonkamer. Hang een groot laken over de
tafel en waan jezelf een echte ridder, prins of prinses!
Verzin om de beurt een zin van een griezelverhaal.
Doe een fotoshoot met het hele gezin. Maak een mooie
achtergrond en neem je fototoestel. Vergeet niet dat kinderen
ook de fotograaf kunnen zijn!
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juni

juli

01 ..............................................
02 ..............................................
03 ..............................................
04 ..............................................
05 ..............................................
06 ..............................................
07 ..............................................
08 ..............................................
09 ..............................................
10 ..............................................
11 ..............................................
12 ..............................................
13 ..............................................
14 ..............................................
15 Inschrijving Roefel..................
16 ..............................................
17 ..............................................
18 ..............................................
19 Inschrijving 2 Roefel...............
20 ..............................................
21 ..............................................
22 ..............................................
23 ..............................................
24 ..............................................
25 ..............................................
26 ..............................................
27 ..............................................
28 ..............................................
29 Roefeldag...............................
30 ..............................................

01 SPW.....................................
02 SPW.....................................
03 SPW.....................................
04 SPW.....................................
05 SPW.....................................
06 Tuinhouse & 'zoek het vat'....
07 ..............................................
08 SPW......................................
09 SPW......................................
10 SPW......................................
11 SPW......................................
12 SPW / Chirokermis................
13 Chirokermis...........................
14 Chirokermis...........................
15 SPW......................................
16 SPW......................................
17 SPW......................................
18 SPW......................................
19 SPW......................................
20 ..............................................
21 ..............................................
22 SPW......................................
23 SPW......................................
24 SPW......................................
25 SPW......................................
26 SPW......................................
27 ..............................................
28 ..............................................
29 ..............................................
30 ..............................................
31 Chirokamp.............................
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augustus
01 Chirokamp............................
02 Chirokamp............................
03 Chirokamp............................
04 Chirokamp............................
05 Chirokamp............................
06 Chirokamp............................
07 Chirokamp............................
08 Chirokamp............................
09 Chirokamp / KLJ-kamp /
Uit met Vlieg
10 Chirokamp / KLJ-kamp.........
11 KLJ-kamp..............................
12 KLJ-kamp..............................
13 KLJ-kamp..............................
14 KLJ-kamp..............................
15 KLJ-kamp..............................
16 KLJ-kamp / Uit met Vlieg.......
17 ..............................................
18 Parkfeesten...........................
19 Sportweek.............................
20 Sportweek.............................
21 Sportweek.............................
22 Sportweek.............................
23 Uitstap sportweek..................
24 ..............................................
25 ..............................................
26 ..............................................
27 ..............................................
28 ..............................................
29 ..............................................
30 Uit met Vlieg +12......................
31 27-jarig bestaan jeugdhuis....

zomervakantie
Heel de zomervakantie kan je mee
zoeken naar 'de schatkist van
Vlieg'.
Vlieg heeft deze zomer opnieuw in
heel Vlaanderen verschillende
schatkisten verstopt, ook in
Herenthout! Kan jij deze vinden?
Ook in de andere gemeentes van
Neteland ligt er een schatkist
verstopt. Breng een bezoekje aan
Olen, Herentals, Vorselaar of
Grobbendonk.
Haal een schatkaart en stempelkaart
op aan Loket Vrije Tijd of in de bib en
ga op zoek naar de verschillende
schatkisten. Als je in drie gemeentes
van Neteland een schatkist hebt
gevonden en deze hebt laten
afstempelen op je kaart kan je een
verrassing ophalen in de bib!

7

Poco gaat op zoek...

Ben je tussen 11 en 16 jaar?
Sta je graag op een podium en ken je de laatste
dansmoves?
Zing je altijd en overal of wil je dit allemaal graag
leren?
Dan ben jij misschien wel een geschikte kandidaat
voor één van onze toekomstige producties!!
Stuur een e-mail met je motivatie en
kandidatuur naar pocovacature@gmail.com
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- Uit met Vlieg 9 augustus

Afterwork

Vandaag gaan we aan de slag in de tuin van het gemeentehuis!
Samen maken we een zomerbar voor overheerlijke cocktails en
een lekkere hamburger voor de hongerigen onder ons. Hiervoor
nodigen we mama, papa, oma en opa uit om vanaf 15.30 mee te
komen feesten.

16 augustus

Prijs: 3 euro
Uur: 13 - 16.30 uur
Leeftijd: 6 - 12 jaar

Met de trein naar 't zeetje

Tsjoeke Tsjoeke tuuut!! We nemen de trein richting het zeetje.
Op het strand leven we ons uit met een potje Kubb, bouwen we
grote zandkastelen of schuppen we een diepe put.

Prijs: 10 euro
Uur: 8 - 19 uur
Leeftijd: 6 - 12 jaar

Meebrengen: lunchpakket, aangepaste kledij, zakcentje

19-22 augustus

Sportweek

Ook dit jaar organiseert de sportdienst een week vol sport- en
spelplezier. van maandag tot donderdag staat er elke dag een
sport op het menu. Sport je mee?

Prijs: 5 euro / dag
Uur: 10 - 16 uur
Leeftijd: 6 - 12 jaar

Meebrengen: lunchpakket, drankje voor tussendoor

23 augustus

Lilse Bergen

Zin om lekker in het water te plonsen? Of ga je liever ravotten in
de speeltuin? In de Lilse Bergen kan het allemaal!
Indien je mee het water in gaat, hebben we hiervoor een
schriftelijke toestemming nodig via de jeugddienst.
Meebrengen: lunchpakket, zakcentje

30 augustus

Prijs: 10 euro
Uur: 10 - 16 uur
Leeftijd: 6 - 12 jaar

Workshop smartphonefotografie

Niets zo cool als alles vast te leggen op foto en te delen met je
vrienden! Leer vandaag hoe je mooie foto's maakt met je
smartphone.
Meebrengen: je eigen smartphone

Prijs: 15 euro
Uur: 14 - 16 uur
Leeftijd: 12 - 16 jaar

Voor al deze activiteiten moet je vooraf inschrijven en betalen bij
de jeugddienst - Bouwelse Steenweg 8 of via tickets.herenthout.be
(vermelding naam van het kind)

Opvang nodig?
In Huis van het Kind kan je terecht voor opvang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar van
6.30u tot 18.30u. De kinderclub is de ganse zomervakantie geopend.

Kinderen van 2,5 tot 6 jaar worden de volledige zomervakantie
in De Kinderclub opgevangen.
Voor kinderen vanaf 6 jaar:
JULI
Tijdens de maand juli werkt De Kinderclub samen met de speelpleinwerking. De kinderen
kunnen vanaf 6.30u terecht in de kinderopvang, rond 9.00u vertrekken ze onder
begeleiding naar het speelplein. Kinderen die na de speelpleinwerking nog nood hebben
aan opvang worden terug naar De Kinderclub gebracht en kunnen daar blijven tot
18.30u.
- Inschrijven voor de speelpleinwerking doe je via www.herenthout.be/spw
of op de jeugddienst.
- Inschrijven voor opvang doe je in Huis van het Kind.
AUGUSTUS
In de maand augustus werkt De Kinderclub samen met de jeugddienst.
Op vrijdag 9 augustus kunnen de kinderen deelnemen aan de activiteit van 'Uit met
Vlieg'. In de week van 19 tot 23 augustus organiseert Huis van het Kind, samen met de
sportdienst en de jeugddienst een sportweek. De kinderen kunnen vanaf 6.30u in de
kinderopvang terecht en worden omstreeks 9.30u naar de sportactiviteit gebracht en rond
16.00u ook weer opgehaald.
- Inschrijven voor de sportweek en de activiteiten van 'Uit met Vlieg' doe je
via de jeugddienst of via tickets.herenthout.be
(vermelding naam van het kind)
- Inschrijven voor opvang doe je bij Loket Kids & co.
Meer info:
jeugd@herenthout.be of 014 50 78 51
huisvanhetkind@herenthout.be of 014 50 27 76
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- speelpleinwerking Wa's da?!

Onze (inclusieve) speelpleinwerking is een open vakantieaanbod voor iedereen vanaf
het geboortejaar 2012 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. Verder worden zij ondersteund
door een pleinverantwoordelijke en de jeugddienst.
Ook dit jaar zal de werking weer doorgaan aan sportcomplex 't Kapelleke, Bergense
Steenweg 61. Een speelpleindag begint om 10 uur (vanaf 9 uur kan je inschrijven) en
duurt tot 16.30 uur. Kinderen worden opgedeeld in leeftijdsgroepen waarin ze (meestal)
spelen.

2011-2012

2009-2010

2007-2008

2005-2006

2003-2004

Wa kost da?

Een hele dag speelplein kost 5 euro. In deze prijs zijn een ganse dag animatie &
begeleiding, twee drankjes, een vieruurtje, het materiaal en verzekering inbegrepen.
Een middagmaal en aangepaste kledij moet je zelf voorzien. De facturatie gebeurt
achteraf, dus je moet geen centjes meebrengen.

Moet ik hiervoor inschrijven?

Vooraf inschrijven kan via een online inschrijvingsformulier dat je kan vinden op
www.herenthout.be/spw. Het is niet verplicht vooraf in te schrijven, maar wel aan te
raden. Zo kunnen wij ons het best voorbereiden.
Lukt het je niet om online in te schrijven? Geen probleem! Op de achterzijde vind je een
inschrijvingsformulier.
Dit kan je dan binnen brengen bij de jeugddienst - Bouwelse Steenweg 8.
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www.herenthout.be/spw
Naam:

Adres:

Rijksregisternummer:
Geboortedatum:

E-mailadres:

Contactpersoon A (naam+GSM)

Contactpersoon B (naam+GSM)

Huisarts (naam + adres)

Extra info (vb. allergie, astma, medicatie, beperking, ....)

Ik geef toestemming dat mijn kind gefotografeerd mag worden en dat deze
foto's gebruikt mogen worden op de gemeentelijke facebookpagina's,
instagram, website en brochures.

12

