
 

 

 

Datum: Woensdag 18 januari

Aanwezig: Kinderraadsleden: 
Anné Famke (VBS De Zandloper), Boullart Warre (Goezo! Kerkeblokken),
Bruyninckx Kirsten (BS De Zevensprong), Huisman Lex (VBS Kinderpad),
Krastev Emil (VBS Sint
Smets Wolf (VBS De Zandloper), Stuyven Lowie (Goezo! Kessel),
Van den Broeck Stef (VBS De Ceder), Van der Auwera Sarah (VBS De Ceder),
en Van Weert Floor (Goezo! Klokkenlaan)
 
Jeugdconsulent (begelei
Administratief medewerker
 
Gemeentebestuur: Verelst 
 

Verontschuldigd:  De Feyter Maarten (Goezo! Kessel), Engelen Aukje (Goezo! Klokkenlaan),
Van Dijck Marie (BS De Zevensprong) en

Afwezig: Van Tendeloo Lotte (VBS Sint

 
 
1. Goedkeuring vorig verslag – vergadering 

 
Het verslag van de derde kinderraad wordt unaniem goedgekeurd.
 
 
2. Evaluatie affiche Nieuwjaarszingen 

 
Net zoals vorig jaar werd ook dit jaar een promotiecampag
extra in de kijker te zetten. In elke brievenbus van Kessel, Bevel en Nijlen is een affiche gevallen met een 
tekening op en een woordje uitleg aan d
raam uit te hangen en hiermee duidelijk te maken dat nieuwjaarszangertjes 
 
Enkele raadsleden, die zelf nog gingen zingen, 
inwoners uit onze gemeente. De meeste 
tekening(en) van de kind(eren) op de affiche te zien verschijnen.
 
Kinderburgemeester, Lex Huisman, werd 
belevenis. De reportage werd uitgezonden in het nieuws van RTV, regio Mechelen.
 
Stilaan wordt ons Nijlense initiatief ook o
ook de erfgoedcel Kempens Karakter is er mee bezig.
 
 
3. Projecten werkjaar 2016-2017 - uitwerking

 
De kinderraad gaat enkele projecten proberen uit
vergadering samen gezeten in enkele kleinere werkgroepjes en daarbij 
gebracht. 
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januari 2017 – 14.00 uur tot 16.00 uur 

Anné Famke (VBS De Zandloper), Boullart Warre (Goezo! Kerkeblokken),
Bruyninckx Kirsten (BS De Zevensprong), Huisman Lex (VBS Kinderpad),
Krastev Emil (VBS Sint-Calasanz), Kusé Vic (VBS Kinderpad), Maes Elke (BS Bisterveld),
Smets Wolf (VBS De Zandloper), Stuyven Lowie (Goezo! Kessel), 
Van den Broeck Stef (VBS De Ceder), Van der Auwera Sarah (VBS De Ceder),
en Van Weert Floor (Goezo! Klokkenlaan) 

Jeugdconsulent (begeleider kinderraad): Melis Gunther 
dministratief medewerker: Van Looy Nadine 

Verelst Carrie (schepen van Jeugd) 

De Feyter Maarten (Goezo! Kessel), Engelen Aukje (Goezo! Klokkenlaan),
Van Dijck Marie (BS De Zevensprong) en Van Uffelen Lowie (Goezo! Kerkeblokken)

Van Tendeloo Lotte (VBS Sint-Calasanz) 

vergadering 30 november 2016 

raad wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Net zoals vorig jaar werd ook dit jaar een promotiecampagne gevoerd om het gebruik van 'N
extra in de kijker te zetten. In elke brievenbus van Kessel, Bevel en Nijlen is een affiche gevallen met een 
tekening op en een woordje uitleg aan de achterzijde. Aan de inwoners werd gevraagd 
raam uit te hangen en hiermee duidelijk te maken dat nieuwjaarszangertjes bij hen welkom waren.

Enkele raadsleden, die zelf nog gingen zingen, vertellen over hun bevindingen en reacties 
 reacties daarvan waren zeer positief. Familieleden vinden het leuk om de 

tekening(en) van de kind(eren) op de affiche te zien verschijnen. 

, werd vooraf ook nog geïnterviewd door RTV, en vond dat ook een leuke 
De reportage werd uitgezonden in het nieuws van RTV, regio Mechelen. 

ook overgenomen door andere gemeenten, bijvoorbeeld Heist
s Karakter is er mee bezig. 

uitwerking 

De kinderraad gaat enkele projecten proberen uit te werken het lopende werkjaar en heeft hiervoor tijdens deze 
in enkele kleinere werkgroepjes en daarbij al een aantal voorbereidingen in orde 
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Anné Famke (VBS De Zandloper), Boullart Warre (Goezo! Kerkeblokken), 
Bruyninckx Kirsten (BS De Zevensprong), Huisman Lex (VBS Kinderpad), 

z), Kusé Vic (VBS Kinderpad), Maes Elke (BS Bisterveld), 

Van den Broeck Stef (VBS De Ceder), Van der Auwera Sarah (VBS De Ceder), 

De Feyter Maarten (Goezo! Kessel), Engelen Aukje (Goezo! Klokkenlaan), 
Van Uffelen Lowie (Goezo! Kerkeblokken) 

ne gevoerd om het gebruik van 'Nieuwjaarszingen' 
extra in de kijker te zetten. In elke brievenbus van Kessel, Bevel en Nijlen is een affiche gevallen met een 

Aan de inwoners werd gevraagd om de affiche aan hun 
welkom waren. 

reacties die ze kregen van 
Familieleden vinden het leuk om de 

wd door RTV, en vond dat ook een leuke 

vergenomen door andere gemeenten, bijvoorbeeld Heist-op-den-Berg en 

te werken het lopende werkjaar en heeft hiervoor tijdens deze 
al een aantal voorbereidingen in orde 



 

 

 
• Zwerfvuilactie (i.s.m. de milieudienst)

en 15.30 uur. 
 

o Dit jaar zal er zwerfvuil verzame
� skatepark + Bevels Hee
� het Beekpark in Nijlen;
� het Soldatenbos in Kessel.

o Kirsten Bruyninckx en Lex 
Bevel gevolgd zal worden.

o Sarah Van der Auwera maakte
Vic Kusé maakte ook een tekening die mee op een affiche gebruikt kan worden. De 
dienen om mensen te sensibiliseren
gegooid wordt en ook in de ganse gemeente vers

� in winkels verspreiden we affiches;
� aan zappers (zijn vrijwilligers die zwerfvuil opruimen in onze gemeente) bezorgen we 

flyers van onze opruimactie;
� we maken promotie via Facebook, de elektronische infoborden;
� we verspreiden een oproep voor helpers aan de pers.

o Alle helpers van de zwerfvuilactie 
voldoende gadgets over:

o Iedere helper zal van he
vuilniszakken, …), alsook een versnapering en drankje.
 

• De raadsleden moeten kiezen tussen een kinderfestival
voor 'Nijlen’s got talent'. 
 

o Er werden regels uitgewerkt die mee bekend gemaakt zullen worden als we een oproep la
bij de Nijlense kinderen:

� geen geweld of gevaarlijke toestanden
� wonen in Nijlen of in Nijlen naar school gaan
� individueel, duo of in groep
� performance mag max. 5 
� er wordt geen vergoeding gegeven.

o Deelnemers kunnen zich kandidaat stellen
van de kinderraad kunnen we dan mee geven hoeveel deelnemers er zullen zijn.

o De show zelf willen we laten doorgaan
o Ook werden volgende afspraken nog gemaakt:

� deelnemers: enkel 
� vooraf inschrijven => bellen, mailen, langs komen, briefje (gegevens die we nodig hebben 

zijn: naam, leef
muziekinstallatie? ...?)

� locatie = gemeenschapscentrum 't Dorp Kessel
muziekinstallatie, jury

� jury = kinderburgemeester, expert in dans
� we willen wel minstens 10 deelnemende acts
� prijs = trofee en prijzencheque 50 euro = juryprijs
� publieksprijs = stemmen door zaal = trofee en snoepzak

 
• Als derde project moeten de kinderraadsleden kiezen 

kiest voor een filmavond. De locatie moet nog bepaald worden, maar 
worden voor gemeenschapscentrum
vergadering een tekening voor een flyer en/of affiche die zal gebruikt
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(i.s.m. de milieudienst): deze zal doorgaan op woensdag 29 maart 2017

Dit jaar zal er zwerfvuil verzameld worden op volgende locaties: 
Bevels Heerdplein in Bevel; 

het Beekpark in Nijlen; 
het Soldatenbos in Kessel. 

en Lex Huisman stippelden een route uit op een stratenplan
Bevel gevolgd zal worden. 

maakte een tekening voor de flyer die zal verspreid worden in de scholen.
ook een tekening die mee op een affiche gebruikt kan worden. De 

dienen om mensen te sensibiliseren. We kunnen deze ophangen op plaats
gegooid wordt en ook in de ganse gemeente verspreiden. Er wordt ook nog afgesproken:

in winkels verspreiden we affiches; 
aan zappers (zijn vrijwilligers die zwerfvuil opruimen in onze gemeente) bezorgen we 
flyers van onze opruimactie; 
we maken promotie via Facebook, de elektronische infoborden; 

spreiden een oproep voor helpers aan de pers. 
van de zwerfvuilactie krijgen een leuk gadget. We hebben van de actie vorig jaar nog 

voldoende gadgets over: de groene mini container. We zullen deze dus opnieuw gebruiken.
Iedere helper zal van het nodige opruimmateriaal voorzien worden (grijper, handschoenen, 

, alsook een versnapering en drankje. 

moeten kiezen tussen een kinderfestival of een ‘Nijlen’s got talent

r werden regels uitgewerkt die mee bekend gemaakt zullen worden als we een oproep la
bij de Nijlense kinderen: 

geen geweld of gevaarlijke toestanden; 
wonen in Nijlen of in Nijlen naar school gaan; 
individueel, duo of in groep; 
performance mag max. 5 minuten duren; 
er wordt geen vergoeding gegeven. 

Deelnemers kunnen zich kandidaat stellen tussen 1 mei 2017 en 23 mei 2017. 
van de kinderraad kunnen we dan mee geven hoeveel deelnemers er zullen zijn.

willen we laten doorgaan op vrijdag 23 juni 2017. Verdere informatie volgt later nog.
Ook werden volgende afspraken nog gemaakt: 

enkel kinderen van de lagere school 
vooraf inschrijven => bellen, mailen, langs komen, briefje (gegevens die we nodig hebben 
zijn: naam, leeftijd, contactgegevens (adres, e-mailadres), talent (wat nodig? micro? 
muziekinstallatie? ...?)) 
locatie = gemeenschapscentrum 't Dorp Kessel: zaal: podium met doek, spots, stoelen,
muziekinstallatie, jury-tafel 
jury = kinderburgemeester, expert in dans-muziek-... 

minstens 10 deelnemende acts zodat we een deftige show kunnen geven
prijs = trofee en prijzencheque 50 euro = juryprijs 
publieksprijs = stemmen door zaal = trofee en snoepzak 

n de kinderraadsleden kiezen tussen een quiz of een filmavond. De meerderheid 
. De locatie moet nog bepaald worden, maar er zal hoogstwaarschijnlijk 

gemeenschapscentrum 't Dorp. Emil Krastev en Floor Van Weert
een tekening voor een flyer en/of affiche die zal gebruikt worden als
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oensdag 29 maart 2017 tussen 13.30 uur 

een route uit op een stratenplan voor de weg die in 

erspreid worden in de scholen. 
ook een tekening die mee op een affiche gebruikt kan worden. De affiche zal 

op plaatsen waar zwerfvuil 
preiden. Er wordt ook nog afgesproken: 

aan zappers (zijn vrijwilligers die zwerfvuil opruimen in onze gemeente) bezorgen we 

 

We hebben van de actie vorig jaar nog 
We zullen deze dus opnieuw gebruiken. 

materiaal voorzien worden (grijper, handschoenen, 

’s got talent’. De meerderheid kiest 

r werden regels uitgewerkt die mee bekend gemaakt zullen worden als we een oproep lanceren 

23 mei 2017. Op de bedanking 
van de kinderraad kunnen we dan mee geven hoeveel deelnemers er zullen zijn. 

Verdere informatie volgt later nog. 

vooraf inschrijven => bellen, mailen, langs komen, briefje (gegevens die we nodig hebben 
mailadres), talent (wat nodig? micro? 

zaal: podium met doek, spots, stoelen, 

zodat we een deftige show kunnen geven 

een quiz of een filmavond. De meerderheid 
hoogstwaarschijnlijk gekozen 

Van Weert maakten tijdens de 
worden als promotiemateriaal. 



 

 

 
4. Buitenspeeldag 2017 

 
Op woensdag 19 april 2017 van 13 uur tot 17 uur 
Nijlen in de kijker gezet als leuke speelplek in onze gemeente.
 
Jeugdconsulent Gunther Melis vraagt aan de kinderraadsleden welk aanbod zij graag zouden hebben op de 
Buitenspeeldag of waarvan ze denken dat vele kinderen het wel leuk gaan vinden.
 
Dit levert volgende ideetjes op: 
 

speleobox, parcours/paracommando, death
lasershooten, sumoworstelen, gekke fietsen, voetbal, blaaspijpen, muziek/dans, parcours afleggen op wieltjes, 
sportparcours, free fall op springkasteel, bosstratego.

 
Niet alles zal mogelijk zijn maar we pikken hier w
uitgenodigd om aanwezig te zijn die dag. Meer informatie volgt later nog.
 
 
5. Varia en andere afspraken 
 
Er worden nog enkele ideetjes meegegeven voor de Grabbelpas tijdens de zomervakantie:
 

kamp of dag met experimenten, blaaspijpen met verf, Hunger Games, experimentjes/programmeren, 
Technopolis, cupcakes bakken en versieren, 
De jeugdconsulent zal zien wat er mee in de programmati
uitwerken. 
 
We komen met de kinderraad terug samen op 
vergadering. Het wordt een ontbijtvergadering, samen met de jeugdraadsleden.
De vergadering zal daarom doorgaan in gemeenschapscentrum 't Dorp te Kessel. Een uitnodiging volgt.
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van 13 uur tot 17 uur gaat de Buitenspeeldag door. Dit jaar wordt 
in de kijker gezet als leuke speelplek in onze gemeente. 

lis vraagt aan de kinderraadsleden welk aanbod zij graag zouden hebben op de 
Buitenspeeldag of waarvan ze denken dat vele kinderen het wel leuk gaan vinden. 

arcours/paracommando, deathride, klimmuur, rodeostier, hindernissenparcours/springkasteel, 
gekke fietsen, voetbal, blaaspijpen, muziek/dans, parcours afleggen op wieltjes, 

teel, bosstratego. 

Niet alles zal mogelijk zijn maar we pikken hier wel enkele ideeën uit om te voorzien. 
uitgenodigd om aanwezig te zijn die dag. Meer informatie volgt later nog. 

Er worden nog enkele ideetjes meegegeven voor de Grabbelpas tijdens de zomervakantie:

met experimenten, blaaspijpen met verf, Hunger Games, experimentjes/programmeren, 
Technopolis, cupcakes bakken en versieren, bekentocht, Titan Run for kids, watergames, schuiven op zeep/verf.
De jeugdconsulent zal zien wat er mee in de programmatie kan worden opgenomen of wat animatoren mee willen 

inderraad terug samen op zaterdag 18 maart 2017 van 9.30 uur tot 
vergadering. Het wordt een ontbijtvergadering, samen met de jeugdraadsleden. 

ing zal daarom doorgaan in gemeenschapscentrum 't Dorp te Kessel. Een uitnodiging volgt.

Nadine Van Looy 
Administratief medewerker 

Jeugddienst Nijlen 

Tel.: 03 410 03 76 | jeugddienst@nijlen.be | http://www.jeugdnijlen.be
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Dit jaar wordt het Beekpark in 

lis vraagt aan de kinderraadsleden welk aanbod zij graag zouden hebben op de 

hindernissenparcours/springkasteel, 
gekke fietsen, voetbal, blaaspijpen, muziek/dans, parcours afleggen op wieltjes, 

el enkele ideeën uit om te voorzien. Alle raadsleden worden 

Er worden nog enkele ideetjes meegegeven voor de Grabbelpas tijdens de zomervakantie: 

met experimenten, blaaspijpen met verf, Hunger Games, experimentjes/programmeren, 
tergames, schuiven op zeep/verf. 

e kan worden opgenomen of wat animatoren mee willen 

uur tot 12 uur voor de vierde 

ing zal daarom doorgaan in gemeenschapscentrum 't Dorp te Kessel. Een uitnodiging volgt. 

Nijlen, 7 maart 2017 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 
 
 

http://www.jeugdnijlen.be 


