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Datum: Donderdag 11 mei 2017 – 18.45 uur tot 19.45 uur 

Aanwezig: Kinderraadsleden: 
Anné Famke (VBS De Zandloper), Boullart Warre (Goezo! Kerkeblokken),  
Bruyninckx Kirsten (BS De Zevensprong), De Feyter Maarten (Goezo! Kessel), 
Engelen Aukje (Goezo! Klokkenlaan), Huisman Lex (VBS Kinderpad),  
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), Van Dijck Marie (BS De Zevensprong), 
Van Tendeloo Lotte (VBS Sint-Calasanz), Van Uffelen Lowie (Goezo! Kerkeblokken) en 
Van Weert Floor (Goezo! Klokkenlaan) 
 
Jeugdconsulent (begeleider kinderraad): Melis Gunther 
Administratief medewerker: Van Looy Nadine 
 
Gemeentebestuur: Verelst Carrie (schepen van Jeugd) 
 

Verontschuldigd:  Krastev Emil (VBS Sint-Calasanz) en Carrie Verelst (schepen van Jeugd) 

Afwezig: Engelen Aukje (Goezo! Klokkenlaan) 

 
 
1. Goedkeuring vorig verslag – vergadering 18 maart 2017 
 
Het verslag van de vierde kinderraad wordt goedgekeurd. 
 
 
2. Evaluatie voorbije projecten/activiteiten 
 
Gezamelijke (ontbijt)vergadering met jeugdraad (18 maart 2017): 
 

• erg leuk om te doen; 
• we hoorden elkaars meningen maar ook die van jongeren uit onze gemeente; 
• we hebben de jeugdraadsleden leren kennen wat wel fijn was; 
• we hebben heel wat punten kunnen bijeen brengen waarmee de gemeente nu aan de slag kan gaan. 

 
Zwerfvuilactie (29 maart 2017): 
 

• er kwamen zeer veel helpers opdagen, op de drie locaties – in totaal meer dan 100 helpende handen; 
• sommige kinderen merkten op dat ze niet zo veel volk op hun klas warm konden maken – het zijn meestal 

dezelfde die komen helpen; 
• in het Soldatenbos (Kessel) lag niet zo heel veel afval meer… er had nog een zapper (vrijwilliger die 

zwerfvuil opruimt) bezig geweest; 
• er is jammer genoeg veel afval verzameld en sommige plekken waren enkele weken later weer terug vuil…; 
• de affiches worden door de technische dienst ook op plekjes gezet waar er zwerfvuil opgeruimd werd wat 

wel fijn is om deze zien te verschijnen. 
 
Buitenspeeldag (19 april 2017): 
 

• bijna alle kinderraadsleden zijn komen mee spelen en vonden het kei plezant; 
• het boogschieten, de voetbal, de rodeostier, de speleobox en de springkastelen waren het populairst 

volgens de kinderraadsleden; 
• over de ganse namiddag kwamen meer dan 900 kinderen mee spelen… een absoluut record; 
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• enkele kinderraadsleden vonden de locatie van vorig jaar (aan De Putting en Kessel-Fort) wel beter dan het 
Beekpark; 

• de kinderraadsleden stellen voor om in 2018 terug go-carts en gekke fietsen te voorzien omdat die wel echt 
heel leuk zijn en een bungee run is ook erg tof. 

 
 
3. Toekomende projecten 
 
Op vrijdag 23 juni 2017 vindt er een Nijlen’s Got Talent plaats in gemeenschapscentrum ’t Dorp te Kessel. Om 
19 uur start de show, de deuren gaan open om 18.30 uur. Alle kinderraadsleden krijgen nog een brief om te komen 
kijken en wie wil mag ook mee helpen. 
 
Er zijn al enkele inschrijvingen toegekomen. Kinderburgemeester Lex Huisman zal mee in de jury zetelen. Daarnaast 
zal ook Kenny Verelst gevraagd worden; hij is dansleraar, volgde musicalacademie, zingt en danst en speelt mee in 
producties en musicals. Als vrouwelijk jurylid informeren we bij Kathleen Truyts (juf Sint-Calasanz die zingt) of bij 
Hilde Frateur (zangeres, is ook jurylid van Nekka-Nacht, een grote zangavond in het Sportpaleis). 
 
Indien mogelijk vindt ook tijdens of na de zomer nog een filmvoorstelling plaats maar we bekijken nog of dit nog 
haalbaar is. Suggesties voor films: De Smurfen, Safety First (heeft voorkeur) of Harry Potter. 
 
 
4. Infobrochure kinderraad Nijlen – verdeling teksten 
 
In het najaar verschijnt er een infoboekje van de kinderraad waarin we terugblikken op het huidige werkjaar en 
kennismaken met een nieuwe kinderraad. De kinderraadsleden zullen zelf een aantal tekstjes schrijven: 
 

� voorwoord en terugblik op jaar door kinderburgemeester (Lex Huisman); 
� artikel over zwerfvuilactie (Sarah Van der Auwera en Elke Maes); 
� artikel over de Buitenspeeldag (Famke Anné en Kirsten Bruyninckx); 
� artikel over de ontbijtvergadering met de jeugdraad (Marie Van Dijck); 
� artikel over Nijlen’s Got Talent (Maarten De Feyter en Warre Boullart); 
� artikel over affiche Nieuwjaarszingen (Sarah Van der Auwera); 
� terugblik over het kinderraadsjaar (Famke Anné). 

 
Alle tekstjes mogen doorgemaild worden naar gunther.melis@nijlen.be en dit liefst voor eind augustus. 
 
 
5. Afsluitende activiteit - afspraken 
 
We zullen op woensdagnamiddag 24 mei 2017 een activiteit doen met de kinderraadsleden om hen te bedanken. Er 
worden enkele voorstellen besproken en een stemming gehouden. De meerderheid heeft beslist. 
 
We gaan naar de cinema in Lier, een filmpje kijken met een drankje en chips erbij. Na de film gaan we nog een 
hapje eten (wellicht frietjes). We rijden wellicht met de trein naar Lier. Meer info volgt nog. 
 
 
6. Evaluatie werkjaar 2016-2017 
 
We nemen na deze kinderraad afscheid van de zesdeklassers (Lex Huisman, Famke Anné, Lowie Stuyven, Marie Van 
Dijck, Stef Van den Broeck, Lowie Van Uffelen, Emil Krastev en Aukje Engelen). 

 
Samen met alle kinderraadsleden klinken we nog een keertje op een geslaagd werkjaar en we blikken even terug. 
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We sommen enkele reacties op: 
 

o leuke ervaring en fijn om met de Buitenspeeldag samen te kunnen spelen; 
o vooral het organiseren van de activiteiten is plezant; 
o we kijken uit naar Nijlen’s Got Talent; 
o een leuk jaar beleefd, vooral de Buitenspeeldag was super; 
o als kinderraadslid mogen we toffe opdrachten doen en we worden betrokken; 
o het vergaderen is in het begin nieuw maar valt uiteindelijk goed mee; 
o we hebben een zeer geslaagde zwerfvuilactie georganiseerd; 
o het is jammer dat het al gedaan is; 
o het was plezant om samen te vergaderen; 
o een unieke belevenis om mee te maken; 
o het 2e jaar is nog leuker dan het eerste… je kent al wat meer volk, weet hoe het loopt en we hebben veel 

gerealiseerd; 
o het was ook erg leuk om met de jeugdraad eens samen te vergaderen. 

 
En daarmee zat een boeiend werkjaar er op voor Kinderraad 2016-2017. Bedankt allemaal! 
 
 

Nijlen, 15 juni 2017 
 
 
 
 
 
 

  Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 
 
 

Tel.: 03 410 03 76 | jeugddienst@nijlen.be | http://www.jeugdnijlen.be 


