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1. Nieuw lid: An Schoemans vervangt Dorinda Letouche als administratief bediende 

van de gemeente Bever. 

2. Kaat meldt dat Lynn Janquart stopt met de Jeugdraad. 

3. Maxime Van Holder, schepen van Sport,  komt toelichting geven over skatepark in 

Tollembeek.  

a. Het skatepark is een intergemeentelijke samenwerking tussen Galmaarden en 

Herne. Bever wil hier graag zijn steentje toe bijdragen. Een houten skatepark 

in eigen gemeente is geen optie (geen geschikte locatie, houten skatepark is 

snel aan vervanging toe).  

b. Skatepark Tollembeek is betonnen kuip, naar voorbeeld van Lennik, van 20 

meter op 20 meter.  

c. Locatie in Tollembeek is makkelijk bereikbaar voor Beverse jongeren met de 

fiets of de bus (161).  

d. Kostprijs van hele project wordt geschat op 100.000 euro. Daarvan zou Bever 

12.000 euro betalen (Herne 42.000 en Galmaarden 58.000 euro) 

e. Geen startdatum bekend. Vergunningen moeten nog aangevraagd worden. 

f. Jeugdraad is unaniem positief over dit project. 

4. Subsidies. Dansgroep Camargo heeft werkingsverslag reeds ingediend, Chiro Bever 

nog niet, hoewel 27/09/21 deadline was. Kristof Cattie wijst Chiro erop dat dit 

werkingsverslag een absolute vereiste is om subsidies te krijgen. Vorig jaar was men 

al mild, maar dit jaar zou een meer gedetailleerd verslag afgeleverd moeten worden. 

Chiro Bever krijgt hiervoor uitzonderlijk uitstel tot 11/10/2021. Melissa geeft het door 

aan de verantwoordelijke van Chiro Bever. 

5. De plannen voor 2022 



a. Aftellen naar 2022! Digitale actie ipv Crazy Kerst. Via Facebook 

Jeugddienst kunnen kindjes een nieuwjaarscadeautje winnen. Doelgroep: 

lagere school. Elke dag tussen 24/12/2021 en 31/12/2021 komt er een 

opdracht op Facebook. Kinderen kunnen daarop reageren. Wie alle zeven de 

opdrachten volbracht heeft, mag zijn geschenkje komen afhalen op het 

gemeentehuis (vanaf 4 januari 2022). Nissa verzint zeven FB-opdrachten. Op 

08/11/2021 vergaderen we hierover opnieuw. Budget voor cadeautjes: 200 

euro. 

b. Fakkeltocht. Een “Valentijnstocht” met opdrachten onderweg? Datum: 

half februari 

c. Paaseierenraap. Datum: paasmaandag 18 april 2022 

d. Buitenspeeldag: woensdag 22 april 2022. Zal wellicht weer 

plaatsvinden in Domenicanessenklooster Herne 

e. Kubb-tornooi. Inschrijven per ploegen van vier. Datum: tussen 

paasvakantie en zomervakantie (rekening houden met communiesfeesten en 

blokperiode). Kan in samenwerking met de Sportraad 

f. Dorpsfeesten, eind augustus 

g. Gevraagd: contactmoment om anderen te leren kennen. Doelgroep: 

tieners.  

i. Bijvoorbeeld mocktailbar, strandbar, welkomstdag voor jongeren… 

ii. uitstap naar musical, genre ‘14-18’. An legt dit voor aan Jeugdregio 

Pajottenland, misschien kunnen zij dit organiseren. 

iii. Intergemeentelijk tornooi, waarbij lokale verenigingen het opnemen 

tegen elkaar. Voorbeeld Chiro Bever tegen Scouts Oetingen in 

wedstrijd ‘hotdag-eten’ of baseballmatch. 

  

6. Financiën. Op de spaarrekening staat een extra spaarpotje omdat tijdens corona 

weinig activiteiten georganiseerd konden worden. Spaarrekening is echter niet handig 

in gebruik. Kristof Cattie informeert bij financieel directeur of een (kosteloze) 

zichtrekening mogelijk is (voor elke adviesraad).    

 

Volgende vergadering 
8 november 2021 om 19.30 uur 


