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Datum: Donderdag 19 april 2018 – 18.45 uur tot 19.45 uur 

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

Afwezig: Kusé Vic (VBS Kinderpad) 

 
 
1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring 
 
Het verslag van de vorige vergadering op 17 februari 2018 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen of 
aanvullingen. 
 
 
2. Evaluatie voorbije projecten/initiatieven 

 
Op woensdag 28 maart 2018 werd er een zwerfvuilactie georganiseerd door de kinderraad. Op vijf verschillende 
locaties in onze gemeente kon er worden opgeruimd van 14 uur tot 15.30 uur. Uiteindelijk werd er opgeruimd op 
vier locaties (Beekpark Nijlen, Zandlaan-Klokkenlaan Nijlen, rond Kessel-Fort en Kiezelweg Bevel). 
 
Het was de ganse namiddag slecht weer: veel regenbuien. Ondanks het slechte weer waagden zich toch een goede 
50 helpers aan een geslaagde opruimactie. Er werden – jammer genoeg – weer heel wat vuilniszakken gevuld. Alle 
helpers kregen nog een leuk aandenken (een draagtas en mini-afvalcontainertje). 
 
In de Gazet van Antwerpen verscheen een uitgebreid artikel over onze opruimactie. 
 
--- 
 
Op woensdag 18 april 2018 vond de elfde editie van de Buitenspeeldag plaats. Het was prachtig zomerweer. Er kon 
gespeeld worden op twee locaties: aan het skatepark (Kiezelweg te Bevel) en in het speelbos van Kruiskensberg. 
 
Verschillende kinderraadsleden waren aanwezig en vonden het allen een fantastische editie. Ze amuseerden zich 
het meest met de bungeerun, het touwenparcours (al vonden sommigen dit soms ook wat moeilijk), het opblaasbare 
voetbalveldje en de skate-initiatie. Ook het ritje met de huifkar tussen de twee locaties werd erg geapprecieerd. 
 
Naar een volgende editie toe geven ze als tips nog mee: 
 

- ook enkele frisdranken aanbieden (en niet enkel water en sappekes), 
- een van de komende jaren mag er zeker nog eens met een huifkar gereden worden. 

 
De kinderburgemeester mocht de Buitenspeeldag, samen met enkele kinderraadslede, officieel openen. 
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3. Campagne #STOPPESTEN – vervolg 

 
De kinderraad lanceerde begin dit jaar het idee om een campagne uit te werken tegen pesten. De Week tegen 
Pesten is ondertussen al een hele tijd voorbij maar we wilden in onze gemeente graag nog een extra campagne 
laten lopen. 
 
Op de vorige vergadering werden foto’s gemaakt. Hiermee werd een affichecampagne #STOPPESTEN uitgewerkt 
(met gezichten van de kinderraad en jeugdraad op, herkenbaar voor iedereen). De affiches worden verspreid in 
alle klassen van de scholen in Bevel, Kessel en Nijlen (lagere scholen en ook in de secundaire scholen bezorgen we 
er), in winkels en handelszaken en in de lokalen van de jeugdverenigingen. 
 
Daarnaast is er ook een bord gemaakt waarop het Manipest vermeld staat, naast enkele foto’s, dat door kinderen 
op een school of jeugdbeweging ondertekend kan worden. Dit kan dan opgehangen worden. 
 
Tot slot zal op donderdag 3 mei 2018 een theatervoorstelling plaatsvinden in gemeenschapscentrum ’t Dorp te 
Kessel. De leerlingen van de vijfde en zesde leerjaren van de basisscholen zijn hierop uitgenodigd (er is een 
voorstelling in de voormiddag en eentje in de namiddag). De voorstelling “Harde Noten” brengt het verhaal over 
een pestproblematiek. 
 
 
4 Nijlen’s Got Talent, editie 2 – stand van zaken 
 
Sinds 1 april 2018 lopen de inschrijvingen voor Nijlen’s Got Talent, editie 2. De kinderraadsleden kregen allemaal 
folders toegestuurd die ze konden uitdelen in hun school. Tot nu toe zijn er nog niet zo veel inschrijvingen dus de 
kinderraadsleden mogen allemaal nog volop reclame maken. 
 
Nijlen’s Got Talent zal plaatsvinden in gemeenschapscentrum ’t Dorp te Kessel op vrijdag 25 mei 2018 om 19 uur. 
Thomas Everix zal opnieuw de presentatie op zich nemen en Hilde Frateur zegde ook opnieuw toe als jurylid. Er 
wordt nog een extra jurylid, gespecialiseerd in dans, gezocht. Daarnaast zal ook de kinderburgemeester, als hij dat 
wenst, in de jury mogen zetelen – eventueel samen met nog een extra kinderraadslid. 
 
Alle kinderraadsleden zijn van harte welkom. Zij mogen mee naar de show kijken en kunnen tussendoor ook mee 
helpen met enkele taken. 
 
 
5. Boekje kinderraad - afspraken 
 
In het najaar wordt er opnieuw een boekje van de kinderraad uitgebracht. Hierin wordt de nieuwe kinderraad 
voorgesteld en blikken we terug op het afgelopen werkjaar. Enkele kinderraadsleden gaan mee helpen bij het 
schrijven van korte artikels voor dit boekje: 
 

- Maité Daans en Kirsten Bruyninckx: start werkjaar en verkiezing kinderburgemeester 
- Wolf Smets: voorwoord: een terugblik op een jaar kinderburgemeester 
- Sarah Van der Auwera: Buitenspeeldag 2018 
- Floor Van Weert: Buitenspeeldag 2018 
- Ares Khurshudyan: ontbijtvergadering en fotoshoot campagne pesten 
- Jarne Goddé: kinderfuif voor het goede doel 

 
Er is afgesproken dat zij hun tekst voor 15 mei 2018 proberen door te sturen naar gunther.melis@nijlen.be.  
 
 
 
 
 



Verslag Kinderraad Nijlen 
vergadering 19 april 2018 

 

 

 
6. Evaluatie werkjaar 2017-2018 
 
We klinken met kinderchampagne op een geslaagd werkjaar. Enkele kinderraadsleden geven kort mee wat ze er 
van vonden: 
 

� Het was zalig om achter de toog te mogen helpen tijdens de kinderfuif! 
� Ik vond het erg tof om af en toe in de klassen van mijn school iets te mogen uitdelen van de kinderraad. 
� Het was mijn eerste jaar en door mijn drukke agenda kon ik niet bij alle acties bij zijn wat wel jammer 

was. 
� Ik vond het fijn dat onze ideeën mee genomen werden en er effectief iets rond uitgewerkt werd. 
� Ik vind het spijtig dat het er al definitief op zit nu na twee jaren… 
� Ik kon zelf zeggen wat er beter kon maar ook wat er al goed is. Er werd al eens iets verbeterd. 
� Ik vond het tof om mijn eigen mening te mogen geven over bijvoorbeeld de Buitenspeeldag. 
� Ik vond het echt leuk om mee ideetjes te geven voor Nijlen’s Got Talent, de Buitenspeeldag, de campagne 

rond pesten, … 
 
En onze kinderburgemeester sloot af: “leuk en ik voelde me goed als kinderburgemeester!”. 
 
 
7. Slotactiviteit – bedanking kinderraad 
 
De kinderraad plant op woensdag 30 mei 2018 in de namiddag een bedankactiviteit om het werkjaar definitief af 
te sluiten. Na stemming wordt er gekozen voor bowling + een hapje eten. Iedereen krijgt binnenkort de nodige 
informatie nog toegestuurd maar hou die woensdagnamiddag al zeker vrij. 
 
 

Nijlen, 25 april 2018 
 
 
 
 
 
 

 Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

afdeling Sociaal en Vrije Tijd – Gemeente Nijlen 
 

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


