
Verslag Vergadering Jeugdraad 08/11/2021  

Aanwezig: Kaat Craps, Tatiana Van der Maelen, Melissa Vanderputten, Nissa Lumuanga 

Eto, Kristof Cattie, en An Schoemans 

Verontschuldigd : Peggy Reygaerts, Neeraj Dejonghe, Jason Lenoir, Seppe Sermon 

 
 
 

1. Verslag jeugdraad 27/09/2021 wordt goedgekeurd. 
 

2. Kids of 2022 – The Bever Challenge 
1. Bucketlist: oké 
2. Spel met punten: Tatiana past tekst nog aan 
3. Knutselopdracht oké. Kaat voegt link toe naar YouTube-filmpje 
4. Toon je mooiste feestoutfit oké 
5. Maak een sneeuwman, zonder sneeuw. Voorbeeldjes die ze gemaakt heeft, 

zijn top 
6. Maak een nieujwaarshaiku oké. An en Kaat gaan op zoek naar Franstalig 

alternatief 
7. Drie zoenen met nieuwjaar: hoe doe jij dat? Hang je dikke kussen in je 

kerstboom? Neeraj werkt ideetje van kerstballen met lippenstift uit. 
 

Opgelet: zorg dat je lettertype groot genoeg is. Onderaan links op elke pagina komt het logo 

van de jeugdraad 

Iedereen maakt zijn ontwerp in canva (www.canva.com) en mailt dit door (Optie: 

‘bewerken’!!!) naar kaatcraps@gmail.com voor 10 december! 

TO DO: 

• Kaat vraagt aan Dorinda om de opdrachten te vertalen (aparte PDF) 
• Eerste opdracht start op 25/12. Laatste is voorzien op 31/12. 
• Kaat kondigt de challenge een week voordien aan op Facebook. Misschien kan 

Dorinda dit ook doen op de FB van de gemeente? Kaat checkt of er nog meer in het 

infoblad kan. 

 

* Wie alle opdrachten uitgevoerd heeft, krijg een cadeautje. Kaat houdt de lijst met kindjes 

bij. Vanaf 29/12 zal ze zicht hebben op het aantal kandidaten, en gaat ze cadeautjes kopen 

in de Action (bvb kleurenblocnote). 

* Cadeautje ophalen kan tussen 4 en 31 januari in het gemeentehuis. Kaat bezorgt An de 

namenlijst. 

 

3. Jeugddropping 19 februari 2022 
1. Leeftijd: 14-18 jaar. Inschrijven op voorhand, in groepjes van 2 of 3. We willen 

verschillende groepjes van min. 3 en max. 5 jongeren droppen.  
2. Start om 20 uur. Wij aanwezig om 19 uur, kinderen arriveren om 19.30, 

vertrek om 20 uur. 
3. Ouders op voorhand briefen. Kinderen moeten verplicht fluohesje 

meebrengen en dragen. Andere veiligheidsmaatregelen? 

http://www.canva.com/
mailto:kaatcraps@gmail.com


4. Dropping met checkpoints: hier kan je punten krijgen als je passeert. Er zijn 
ook enkele bemande checkpoints onderweg. Auto’s rijden rond om kinderen 
te checken. 

5. Kinderen krijgen kaart mee vanaf eerste checkpoint. Droppen in een omheind 
park bijvoorbeeld, waar ze dan aan de uitgang hun maps krijgen. 

6. Eindigen met kampvuur, chocomelk en marshmallows. Kaatsplein met chalet? 
Ergens waar sanitair aanwezig is. Peggy, kan jij eens informeren waar de 
school (of ouderraad) vuurkorven haalt wanneer ze de Halloween wandeling 
houden. Of heb jij een idee waar we er zouden kunnen lenen? 

 
7. TO DO: 

1. Iedereen gaat op zoek naar suggesties voor droplocatie en 
checkpoints op de route. Liefst in de richting van Wallonië, 
Galmaarden en Moerbeke gaan te gemakkelijk zijn. Reken op een 
wandeltocht van zo’n 10 à 12 kilometer. 

   2. Zijn we goed verzekerd? Kinderen onderweg, maar ook de auto’s en 

de bestuurders. Checken bij Dorinda/Ann Sevenoo 

   3. Aankondigen op Facebook: wanneer? 

 

 

Volgende vergaderingen 
10 januari 2022 om 19.30 uur 
7 februari 2022 om 19.30 uur 

 
Nieuwe schepen van Jeugd Maxime Van Holder uitnodigen! 

Op 10/01/22 zullen de subsidiebedragen voor Chiro en Camargo bekend gemaakt worden 
(moeten goedgekeurd worden) 

 


