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Datum: Woensdag 17 januari 2018 – 14 uur tot 16 uur 

Aanwezig: Kinderraadsleden: 
Boullart Warre (Goezo! Kerkeblokken), Daans Maité (BS De Zevensprong), , 
Derboven Jasmien (VBS De Zandloper), Dewinter Dean (VBS Kinderpad), 
Goddé Jarne (Goezo! Kerkeblokken), Gui Tobias (Goezo! Klokkenlaan), 
Khurshudyan Ares (Goezo! Kessel), Kusé Vic (VBS Kinderpad), 
Smets Wolf (VBS De Zandloper), Van Cauwenberge Arthur (VBS Sint-Calasanz), 
Van der Auwera Sarah (VBS De Ceder) en Van Weert Floor (Goezo! Klokkenlaan). 
 
Jeugdconsulent (begeleider kinderraad): Melis Gunther 
 
Gemeentebestuur: Verelst Carrie (schepen van Jeugd) 
 

Verontschuldigd:  Bruyninckx Kirsten (BS De Zevensprong), De Feyter Maarten (Goezo! Kessel) 
en Maes Elke (BS Bisterveld) 

Afwezig: Van Tendeloo Lotte (VBS Sint-Calasanz) 

 
 
1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring 
 
Het verslag van de vorige vergadering op 29 november 2017 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen of 
aanvullingen. 
 
Kirsten Bruyninckx liet aan de jeugdconsulent wel weten dat de uitnodiging en verslag laat toegekomen waren. 
Blijkbaar is de verstuurde post vaak meerdere dagen onderweg. We zullen in de toekomst alles dus nog vroeger 
versturen zodat iedereen alles zeker tijdig heeft. 
 
 
2. Evaluatie kinderfuif voor het goede doel 

 
Op woensdag 20 december 2017 vond er een kinderfuif plaats in jeugdhuis Kroenkel. De fuif werd georganiseerd in 
het kader van de Warmste Week (Music for Life van Studio Brussel), en dit ten voordele van het Kinderkankerfonds. 
 
De promotie verliep erg moeilijk. Bpost slaagde er immers in om onze verstuurde flyers pas een week later bij de 
kinderraadsleden te bezorgen. Ondanks het pakket prioritair verstuurd werd, is dit toch zes dagen onderweg 
geweest waardoor verschillende kinderraadsleden het te laat ontvangen hebben. Enkele kinderraadsleden hebben 
het wel tijdig gekregen en de flyers in hun school kunnen uitdelen. 
 
In totaal kwamen er ongeveer 75 à 80 kinderen uit de vijfde en zesde leerjaren mee fuiven voor het goede doel. 
De aanwezigen vonden het erg leuk en hebben zich goed geamuseerd. Ze vonden de dj goed en het was leuk dat je 
liedjes mocht aanvragen. Een geslaagde activiteit! 
 
In totaal werd er door de kinderraad en jeugdhuis Kroenkel een bedrag van 331,08 euro overgemaakt aan het 
Kinderkankerfonds, een zeer mooi resultaat. 
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3. Uitwerking komende projecten 
 
Initiatief tegen pesten: 
 

De kinderraad wil iets ondernemen tegen pesten en brainstormt hierover in kleine groepjes. We noteren een aantal 
ideetjes die we mogelijk verder kunnen uitwerken: 
 

- per school een groot plakkaat voorzien waarop iedereen haar/zijn handtekening/naam kan zetten als ze 
tegen pesten zijn en ‘beloven’ om zelf ook niet te pesten (anti-pest-boom? anti-pest-hand?); 

 
Het Manipest dat Ketnet online verspreid bevat volgende tekst: 
 

• Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen! 
• Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt. 
• Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij! 
• Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt. 

 
- een ludiek beeld of tekst voorzien die we op affiches zetten (pesten is niet oké; stop pesten), op flyers of 

stickers die we verspreiden onder kinderen; 
 
Tijdens deze kinderraad hebben we ook een foto (Stip It) gemaakt in het kader van de campagne ‘Stip Na Stip’ van 
onder andere Ketnet en het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. 
 
De kinderraadsleden geven nog mee dat sommige scholen al werken rond pesten. Zo is er op enkele scholen een 
tekening/plekje voorzien waar je kan gaan op zitten als je gepest wordt of je niet goed voelt… en dan komt de juf 
of meester horen wat er aan de hand is. 
 
Nieuwe editie van Nijlen’s Got Talent: 
 

Wat was vorige editie goed en willen we zeker behouden? 
- de presentator 
- de jury 
- kinderraadsleden die mee mochten helpen 

 
Leeftijd: vanaf het derde leerjaar tot 1ste of 2de middelbaar 
Prijzen: trofee gevuld met snoep + opnieuw medaille voor alle deelnemers 
 
Wat kunnen we nog anders doen dan vorige keer? 

- dansscholen worden uitgesloten van deelname – enkel individuele kinderen of groepjes (max. aantal 
deelnemers voorzien zodat het niet te lang duurt en max. aantal personen per act) 

- de zaal zat goed vol (en was eigenlijk te klein…) – vooraf kaarten verkopen? 
- bonnetjes verkopen en met bonnetjes aan de toog dan werken 

 
We werken hier ook verder aan en proberen zo snel mogelijk een geschikte datum te vinden. 
 
Andere punten…: 

 
Tevens schrijven de kinderraadsleden nog enkele suggesties op: 
 
Autoloze zondag – ideetjes voor kinderanimatie: picknicken op straat, een fietsparcours (gekke fietsen) met 
autobanden om parcours af te bakenen, milkshake-fiets (à la sappentrapper), deathride, witte tent vol rook waarin 
je een koffertje moet zoeken om ter snelst… de prijs is een sleutelhanger over verkeer 
 
De autoloze zondag vindt normaal gezien in september plaats. 
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Kinderfestival (niet voor meteen maar voor in de toekomst misschien): coole muziek, tot laat in de avond, dj’s, 
donkere tent, geen ouders, iedereen krijgt een lichtje. 
 
 
4. Overleg met de jeugdraad 
 
Op zaterdag 17 februari 2018 vindt om 9.30 uur een ontbijtvergadering plaats met de kinderraad en de jeugdraad. 
Bedoeling is om elkaar een beetje beter te leren kennen en om een aantal gezamenlijke punten te bespreken. 
Iedereen krijgt tijdig een uitnodiging bezorgd. 
 
We starten de vergadering met een ontbijt dus je hoeft niet vooraf te eten. Tegen de middag sluiten we normaal 
gezien onze vergadering af. 
 
 
5. Ideetjes voor de Buitenspeeldag 2018 

 
Op woensdag 18 april 2018 vindt de Buitenspeeldag plaats, reeds voor de 11de keer in onze gemeente. Dit jaar 
zullen er activiteiten doorgaan in Bevel en de kinderraad vindt het een goed idee om hiervoor het skatepark en 
het speelbos in Kruiskensberg te nemen. 
 
De kinderraadsleden geven verschillende ideeën door om te organiseren: 
 

- initiatie skaten 
- lasershooten (in het speelbos) 
- hindernissenloop en reuze-voetbal + rodeo-fun voor kids 
- laag touwenparcours in het speelbos 
- een zoektocht in het speelbos 
- macramé-bandjes maken (crea) 
- circusinitiatie of boogschieten of dans of sumoworstelen 
- een speleobox 
- een ijskar en hotdogkraam 
- vervoer tussen de twee locaties 

 
De kinderraadsleden zouden graag een stoffen polsbandje als gadget krijgen. We bekijken of dit mogelijk is en 
zullen nog nagaan of we nog iets anders willen voorzien voor kleinere kinderen. 
 
 
6. Varia 

 
Enkele kinderraadsleden geven nog mee dat: 
 

- het fietspad van de Bouwelsesteenweg (oudere gedeelte) in slechte staat is; dit is een fietspad van het 
gewest (Vlaanderen dus) en zij dienen dit op te lossen; 

- in de Laarstraat rijdt het verkeer vaak veel te snel (zeker als er voetbalwedstrijden zijn bij KFC Bevel); 
- in de Centraleweg ligt de straat er niet goed bij… dit staat op de planning van de gemeente maar er moeten 

nog enkele bewoners een stuk grond afstaan en dit is nog niet bij iedereen in orde… de straat kan pas 
heraangelegd worden (met nieuwe riolering) als alle gronden verworven zijn, geeft schepen Carrie Verelst 
nog mee. 

- aan het Molenbos er een probleem van zwerfvuil is: er wordt regelmatig afval gedumpt aan het bos 
(verwittig best telkens de politie ook zodat ze kunnen onderzoeken of er geen sporen zijn wie dit komt 
dumpen) – de schepen geeft ook nog mee dat er een verborgen camera ingezet zal worden om sluikstorters 
te betrappen (maar dit is op vooraf doorgegeven plaatsen want anders mag je geen verborgen camera 
gebruiken). 
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We komen terug samen op 17 februari 2018 om 9.30 uur in gemeenschapscentrum ’t Dorp te Kessel. 
 

 
Nijlen, 26 januari 2018 

 
 
 
 
 
 

 Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

afdeling Sociaal en Vrije Tijd – Gemeente Nijlen 
 

jeugd@nijlen.be | http://www.jeugdnijlen.be 


