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Aanwezig workshop + vergadering: Jo Verstreken (scouts Hever – Schiplaken), Eline Voets (scouts 

Hever – Schiplaken), Pallieter Peeters (jeugdhuis ‘tOogpunt), Daan Bogaerts (jeugdhuis ‘tOogpunt), 

rob verschueren (chiro Anto/ jeugdhuis ‘tOogpunt), Jeroen Baudet (chiro Anto), Eline Cauwenberghs 

( scouts Boortmeerbeek), Ward Geeraerts (scouts Boortmeerbeek), Imke Aerts (KLJ Schiplaken), 

Hannelore Gooris (KLJ Schiplaken), Ellen Van Dievel (KLJ Schiplaken) Hans De Locht (schepen van 

jeugd), Sophie Moons (gemeentebestuur) 

Aanwezig vergadering: Bruno Van Noten (EJOK), Marita Palstermans (NVA) 

 

Workshop ‘maat in de shit’ drugpreventie in het jeugdwerk door Gwen Maris, preventiewerkster 

tabak, alcohol & andere drugs bij CGG Vlaams-Brabant Oost vzw en in samenwerking met Logo Oost-

Brabant. 

Het spelen van Maat in de Shit maakt het eenvoudiger om een gesprek of discussie aan te gaan over 

alcohol en cannabis. De deelnemers kregen tips en tricks aangereikt om na deze workshop op een 

ludieke manier zelf aan de slag te gaan binnen hun eigen vereniging (jeugdbeweging). Tijdens het 

spelen van dit spel denken de spelers na over het alcohol- en cannabisgebruik van hun vrienden, 

kunnen ze hun mening kwijt en leren ze hoe ze kunnen reageren op bepaalde situaties. Het pakket 

bestaat uit vijf spelen Hoeveel is te veel?’, ‘Show me you cards’, ‘De schoenenoefening’, ‘Naar je 

vriend toestappen’ en ‘Actie/reactie’ waardoor je, samen met je groep, nadenkt over wat je kan 

doen als je je zorgen maakt over het alcohol- en/of cannabisgebruik van een vriend of vriendin.  Elk 

spel begint met het verhaal van Tom en Lisa. Wij speelden kort:  

 hoeveel is te veel?: Waar de deelnemer een ‘gevaarlijk’ of ‘niet gevaarlijk’ standpunt inneemt 

bij de situatieschets. beide groepen motiveren hun mening. 

 Schoenenoefening: mocht je Tom zijn naar wie zou jij toestappen? Hoe zou jij het 

aanpakken? 

 Actie – reactie: Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende citaten en hierover reflecteren. 

Maat in de Shit is geschikt voor: 

 •10 tot 25 spelers vanaf 15 jaar, leden of leiding van jeugdbeweging, een avondactiviteit met de 

leiding, een activiteit met je leden of op cursus. 

De hand-outs van de powerpointvoorstelling en de contactgegevens van de preventiemedewerker 

van GCC worden door Sophie rondgemaild onder de aanwezigen. 

 

Hans De Locht opent, na de workshop om 21.45 uur de vergadering . 

1. Goedkeuring verslag 25 februari 2014 



 Stand van zaken werken ’t oogpunt? De jeugdraad adviseerde dat ’t oogpunt  zijn 

mail met tekortkomingen nog eens doorstuurt naar het OCMW en naar het CBS. 

Pallieter deed dit op 5 maart 2013. Hans bekrachtigde deze nog eens naar het 

OCMW op 6 maart 2014. Omdat er geen oplossingen lijken te komen beslist het 

jeugdhuis om 2 maanden te sluiten om de nodige aanpassingen uit te voeren. Na den 

Tropical op 27 juni 2014 tot 5 september zal het jeugdhuis dus dicht zijn. 

Tijdens het 1e weekend van (5 – 6) september zal het ‘toogpunt weer openen met 

o.a.’t oogpunt zonder dak (naar het ontstaan van het jeugdhuis 10 jaar geleden) 

 Scouts Hever vraagde of er gereden mocht worden op de openbare weg met een kar 

vol kinderen. De jeugdraad adviseert aan scouts Hever dat zij dit in eerste instantie 

best eens navragen bij hun verzekeringsmaatschappij.  Nog geen verdere info. 

 Jeugdbewegingen merken een verschil in de waakzaamheid bij de passerende 

automobilisten sinds de Victor veilig gebruikt wordt? 

 

2. Stand van zaken familiedag 29 juni 2014 

 Nieuwe naam ‘Boortmeerbeek feest’ 

 13.30 onthaal nieuwe inwoners 

 14-16u Kinderanimatie (bvb springkastelen, goochelaar, balonnenclown, grime,…) 

 15-16u kinderdisco 

 17u de harmonieën 

 20u optreden ‘Chili con carne’ i.s.m. jeugdhuis 

 (jeugd)verenigingen kunnen zich voorstellen op ≠ manieren. 

o Standje op de verenigingenmarkt 

o Optreden 

o Kinderanimatie 

o … wij staan open voor andere creatieve ideeën 

Volgende week zal er een brief met meer praktische afspraken en informatie rondgestuurd worden 

naar de verenigingen. 

 

3. Evaluatie theorie brandveiligheid + oefening 

We kunnen concluderen dat iedereen belangrijke informatie heeft opgestoken. Ook de blusoefening 

was niet alleen leuk maar ook leerrijk. De instructiefiches zijn over het algemeen goed zichtbaar 

opehangen het brdje voor het verzamelpunt nog niet. Dit is niet overal even makkelijk te plaatsen. 

Wel zijn er duidelijke afspraken onder de leiding van waar te verzamelen in geval van nood 

De bedoeling is om na de opleiding verder aan de slag te gaan in de jeugdlokalen zelf door middel 

van een (on)aangekondigde evacuatieoefening.   

Met scouts Hever worden momenteel afspraken gemaakt. De andere verenigingen mogen sophie 

nog altijd contacteren om samen een oefening te plannen. 

4. Reclameborden langs de openbare weg 



Meer en meer zien we reclameborden langs de weg opduiken van activiteiten van plaatselijke 

verenigingen. In Theorie zou je voor het plaatsen van deze borden een bouwvergunning moeten 

aanvragen bij de dienst grondgebiedzaken. Als bijlage bij dit verslag  een lijst van plaatsen waar er 

een reclamebord getollereerd wordt. 

5. Varia. 

 Bekrachtiging verantwoordingsnota 
De jeugdraad geeft een positief advies over de verantwoordingsnota 2013 
 

 Op 13 september 2014 vallen de overgang van scouts Hever en het kampvuur van 

scouts Boortmeerbeek samen. 

 Op paasmaandag speelt scouts hever paasvoetbal, een tornooi onder de leden en 

leiding. Om wat meer dynamiek in het tornooi te brengen stellen ze voor om dit 

tornooi te organiseren vanuit de jeugdraad. 

 Scouts Hever hun kampkok is doet mee aan de wedstrijd kampfoerier. Tot 10 juni 

kan iedereen nog masaal stemmen om Jonathan Van Loo bij de 7 koks te selecteren 

die op 10 juni de meeste stemmen achter hun naam zullen hebben. Enkel de 7 eerste 

koks gaan naar de finale op 21 juni 2014. Ook de kok met de origineelste nominatie 

mag naar de finale. Daar nemen de finalisten het tegen elkaar op in dé ultieme kook-

battle. Stem mee op de link die jullie per mail zal doorgestuurd worden en help 

scouts Hever aan een bbq op kamp. 

 Hans De Locht vraagt om hem steeds in CC te zetten als er aan het CBS of het 

gemeentebestuur iets aangevraagd wordt i.v.m. activiteiten e.d.  

 e-mail: hans@erdelo.be 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende jeugdraad: dinsdag 23 september 2014 om 20 uur 

bij scouts Boortmeerbeek, schoubroekstraat 21b, 3190 Boortmeerbeek 


