
Verslag jeugdraad 25 februari 2014 
 

Aanwezig: Wim Van Hoof (JMA), Françoise Bodson (JMA), Jo Verstreken (Scouts Hever – Schiplaken), 

Tom Vermeiren (Scouts Hever – Schiplaken), Stefaan Bohets (Scouts Hever – Schiplaken), Wout 

Henderix (Scouts Haacht-station), Sander Deronde (Scouts Haacht-station), Pallieter Peeters 

(jeugdhuis ‘tOogpunt), rob verschueren (Chiro Anto), Jeroen Baudet (Chiro Anto), Bruno Van Noten 

(EJOK), Hans De Locht (Schepen van jeugd), Sophie Moons (gemeentebestuur) 

 

Stefaan Bohets opent de vergadering om 20.00 uur. 

 

1. Goedkeuring verslag 22 oktober 2014 

 De Google agenda die aangemaakt is voor de jaarplanning van alle jeugdbewegingen 

wordt nog niet echt gebruikt. Sophie stuurt de link nog eens door naar iedereen. 

 Volgens scouts Boortmeerbeek zijn er in het verleden afspraken gemaakt tussen de 

overkoepelende organisaties (verbond en Chiro nationaal) i.v.m. de minimum leeftijd 

van inschrijving. Chiro ontvangt leden vanaf 5 jaar (nu kinderen ingeschreven van 

geboortejaar 2008). Aan Chiro Anto wordt gevraagd om intern uit te zoeken waarom 

de afspraken van vroeger bij hen niet meer zouden gelden. Is dit nationaal de regel  

of enkel hier in de groep? 

De kinderen van 5 jaar worden niet actief opgeroepen. Het zijn slechts enkelingen en 

zitten daar op vraag van de ouders. Meestal hebben zij een oudere  broer of zus die 

al in de Chiro zit. 

 Fiscale attesten? Voor iedereen duidelijk? Sophie bezorgt nog een aangepaste versie 

die de jeugdverenigingen eventueel op hun site kunnen zetten.  

 Stand van zaken werken ’t oogpunt? 

OCMW geeft geen reactie op mail van Pallieter. Op het CBS vertelde het OCMW dat 

alle werken volgens bestek en de regels van de kunst uitgevoerd zijn. 

De jeugdraad adviseert dat ’t oogpunt  zijn mail met tekortkomingen nog 

eens doorstuurt naar het OCMW en naar het CBS. 

 

2. Logo Oost Brabant – drugpreventie in het jeugdwerk 

Logo is een vzw rond lokaal gezondheidsoverleg die een actie rond drugpreventie in het jeugdwerk 

lanceert.  De jeugddienst kon hiervoor promotiemateriaal bestellen. 

We hebben een 500 tal gadgets gekregen. De affiches zijn volgens hen verstuurd, maar zijn helaas 

nog niet tot bij de jeugddienst geraakt. Er is ook een aanbod aan spelmateriaal en methodieken map, 

een draaiboek om een beleid uit te werken, enz,… 



Logo Oost Brabant wil een vorming op maat koppelen, om met het spel ’Maat in de shit’ aan de slag 

te gaan. Ze dachten aan een deel over het belang van een alcohol- en drugsbeleid in het jeugdwerk. 

Een ander deel kan gaan over het verhogen van de weerbaarheid van jongeren, met daaraan 

gekoppeld een voorstelling van het spelmateriaal geestelijke gezondheid.  Indien interesse zullen er 

voldoende spellen voorzien kunnen worden voor iedereen.  

De jeugdraad adviseert dat de jeugddienst contact opneemt met Logo vzw en verder 

afspraken maakt voor een vorming op maat. 

 

3. Actie ‘Helden van later’ 

Red de wereld en krijg een standbeeld!  

Karuur gaat op zoek naar de Helden van Later. Doe mee en win een standbeeld van jezelf in het 

Vlaams parlement en een fantastische roadtrip! 

Vanaf 24/2 vind je op www.heldenvanlater.be een hoop simpele vragen over belangrijke problemen. 

Waar politici hét antwoord nog niet op weten. 

Je kan ook nu al in actie schieten! Surf snel naar www.heldenvanlater.be en download het 

brainstormpakket. 

Jouw ideeën zijn jouw superpowers: post tussen 24/2 en 31/3 zoveel mogelijk kleine en grote ideeën 

op de website! Politici reageren en kiezen de meest inspirerende voorstellen... 

Er staan al een boel politieke zwaargewichten klaar om in de jury te zetelen, zoals bijvoorbeeld 

Kristof Calvo, Jan Peumans, Bert Anciaux, Marleen Vanderpoorten en nog vele anderen.  

 

4. Aankomende activiteiten: Crea en sportweek – Buitenspeeldag - Kijk ik fiets – 

avonturensportdag – huldiging sport- en cultuurlaureaten – familiedag 

De lente is in aantocht en zo ook weer de vele activiteiten georganiseerd door de dienst vrije tijd (o.a. 

sport, cultuur en jeugd).   

Crea- en sportweken worden tijdens de schoolvakanties georganiseerd. Hier kunnen kinderen tussen 

4 en 16 jaar terecht voor een actieve week. Het gemeentebestuur zoekt hiervoor gemotiveerde 

monitoren. Werk je graag met kinderen, heb je interesses op artistiek of sportief vlak? Verdien je 

graag een centje bij? Of ken je misschien iemand die interesse zou kunnen hebben? Spread te word!! 

En aarzel niet om de jeugddienst te contacteren! 

Buitenspeeldag. Op woensdag 2 april 2014 gaan Nickelodeon, Ketnet en  Kzoom op zwart. Die dag 

worden alle kinderen aangespoord om buiten te gaan spelen. Boortmeerdeek doet al voor de 6e keer 

mee! Dit jaar kan iedereen weer aan de sporthal terecht voor een onvergetelijke namiddag. 

Springkastelen, grimme, clowns, goochelaars en een verkeersparcours met echte verkeerslichten zijn 

maar enkele van de activiteiten die je die dag gratis en voor niets kan  beleven. Hierbij zijn helpende 

handen steeds welkom. Zin om mee te helpen? Contacteer Sophie. 

http://www.heldenvanlater.be/
http://www.heldenvanlater.be/


Kindjes die nog moeten leren fietsen of  kleine en grote avonturiers (10 – 15 jaar) kunnen naast de 

sportweek in de paasvakantie ook aan deze eenmalige activiteiten deelnemen. 

De huldiging voor de sport- en cultuurlaureaten vindt dit maal plaats op woensdag 14 mei 2014 in de 

sporthal. Bij deze al een warme uitnodiging om ons die avond te komen vergezellen. Tot 15 maart 

2014 kan je nog jouw voordracht binnensturen voor iemand die in jouw ogen een uitzonderlijke 

prestatie heeft geleverd op sportief of cultureel vlak. Ook de vrijwilliger van het jaar wordt er in de 

bloemetjes gezet.  

Familiedag op zondag 29 juni 2014. Voor de eerste maal georganiseerd met het achterliggende idee 

om de nieuwe inwoners wegwijs te maken in het Boortmeerbeekse vrijtijdsleven. Verenigingen 

krijgen er de kans om zichzelf voor te stellen (in overleg). Voor de jeugdbewegingen is dit 

waarschijnlijk voor iedereen de laatste dag van de vergadering. Toch hoopt het gemeentebestuur 

een delegatie van elk van jullie te mogen ontvangen. Is het een idee dat er in onderling overleg 

gezorgd word voor enkele mini activiteiten? Want uiteraard is deze dag niet alleen voor de nieuwe 

inwoners, deze dag is er voor iedereen!  muziekschool en koor kunnen eventueel gebruik maken van 

het podium als zij dit wensen. ’S avonds zou het jeugdhuis kunnen afsluiten met een variant van hun 

free podium of open air. Dit zijn slechts enkele ideeën, knopen zullen weldra doorgehakt worden 

door het bestuur, de juiste informatie en mogelijkheden worden dan asap doorgestuurd naar de 

verenigingen. 

5. Stand van zaken brandoefening + opleiding 

Noteer alvast woensdagnamiddag 16 april 2014 vanaf 13.30 in jullie agenda. Die dag krijgen we een 

bondige theorie over wat te doen bij brand. Na de theorie gaan we brandjes blussen. 

De bedoeling is om met deze theorie achteraf verder aan de slag te gaan in de jeugdlokalen door 

middel van een onaangekondigde* evacuatieoefening.  (* gekend door de hoofdleiding) 

Voor we beginnen aan onze theorieles zou sophie eerst al eens een verkennend plaatsbezoek 

moeten brengen aan alle jeugdlokalen. 

6. Varia. 

 Veilig op stap! Deze (nieuwe) spelmodule helpt ook jouw jeugdgroepen veilig door het 

verkeer. Links of rechts op de rijbaan? Per twee fietsen? Veilig oversteken zonder zebrapad? 

Het project ‘Veilig op stap… in het jeugdwerk’ werd speciaal ontwikkeld om de 

jeugdleid(st)ers in jouw gemeente te helpen als zij met hun groep het verkeer in gaan. 

Stefaan heeft voor elke vereniging de spelfiches aangevraagd. Op www.veiligopstap.be kan je 

het spel downloaden. De jeugddienst heeft een exemplaar op DVD.  

 

 Scouts Hever vraagt of er gereden mag worden op de openbare weg met een kar vol 

kinderen. Voor hun activiteit Koesterburen i.s.m. Natuurpunt moeten er heel wat kinderen 

naar de dreef gebracht worden. De jeugdraad adviseert aan scouts Hever dat zij dit in eerste 

instantie best eens navragen bij hun verzekeringsmaatschappij. 

 Stand van zaken bord zone 30: De gemeente is klaar met de inventarisatie van alle borden in 

de gemeente. Een voorzichtige voorspelling van Hans is dat dit tegen de zomervakantie 

waarschijnlijk in orde zal zijn 



 

 muur cultuurhuis? Een bestelwagen is hier bij het manoeuvreren ingereden. De muur hoort 

bij het geklasseerde gebouw en mag dus niet afgebroken worden maar moeten hersteld 

worden.  

 

 Vuurwerk met Nieuwjaar? Niet meer door de gemeente aan de sporthal. Als je zelf vuurwerk 

wil afsteken kan je hier een toelating voor vragen aan het CBS. Doe dit tijdig, de kans dat er 

positief antwoord komt is klein maar kan. 

 

 Hans heeft voor elke jeugdbeweging een kadootje meegebracht. Victor (Veilig) kan je bij elke 

activiteit aan de straatkant zetten. Zo zien automobilisten dat ze waakzaam moeten zijn. 

 

 Scouts Haacht Station vraagt of iemand een vork heeft om hun elektriciteit kast aan de 

Eyselaarstraat te verplaatsen. Die van de gemeente kan eventueel gebruikt worden maar 

hiervoor dien je een schriftelijke aanvraag in bij het CBS. 

 

 Agenda: 

8 maart  Spaghettislag Hever 

8  maart  Croque Wespelaar 

29 maart  JMA concerten 

25 april   fuif scouts Haacht station 

 

 

 

 

Volgende jeugdraad: dinsdag 27 mei om 20 uur 

Chiro Anto, schoubroekstraat, 3190 Boortmeerbeek 


