
Verslag Vergadering Jeugdraad 07/02/2022  
Aanwezig: Kaat Craps, Tatiana Van der Maelen, Jason Lenoir, Peggy Reygaerts, Nissa 
Lumuanga Eto, Seppe Sermon en An Schoemans 
Afwezig: Melissa Vanderputten  

 
 

1. Verslag jeugdraad 10/01/2022 wordt goedgekeurd. 
2. Opgelet: voortaan wordt info i.v.m. de vergadering van de jeugdraad (datum, uur, 

locatie) bekend gemaakt op de website van de gemeente (bij online vergadering: link 
naar meeting meedelen) 

 

3. Dropping 05/03/2022 
• Datum verplaatst naar 5 maart 2022 

• Doelgroep: kinderen tussen 14 - 18 jaar, groepjes van 4, max 7 groepen 
• Op zaterdag 5 maart 19 u verzamelen aan het gemeentehuis // 19u30 

vertrek richting droplocatie Ollignies met eigen auto’s 
• Verzekering is op de hoogte gebracht (An).  
• Politiediensten Lessines en Bever zijn op de hoogte gebracht (An) 
• Route: Peggy zorgt voor kaarten om mee te geven aan de groepjes 
• Spelletjes: Nissa werkte startspel en raadsels aan checkpoints uit. 
• Promo: Kaat heeft flyer gemaakt voor op FB 
• TO DO vooraf:  

o broodjes bestellen bij Matan (afhankelijk van aantal inschrijvingen) 
(Peggy, best rond 28-29 februari) 

o Hotdogs, mosterd, ketchup, flesjes water, melk, chocomelk, 
bekers, bordjes (Kaat) 

o Kookplaat voor in cafetaria (An) 
o Sleutel cafetaria (An) 
o Kaarten printen (Peggy) 
o Raadsels printen (Nissa) 
o Fotokader ‘We survived’ maken (Jason) 
o Touw voor startopdracht (?) 
o Hangsloten (Kaat) 
o Fluohesjes (Seppe, via Chiro) 
o Zaklampen (jongeren zelf meebrengen) 
o Bewoners checkpoints verwittigen (Peggy) 
o Eén rugzak per groep. Daarin steken de deelnemers dan 

portefeuille (en hun gsm in gesloten omslag). Aantal rugzakken 
weten we na afsluiten inschrijving. 
 

• TO DO op 5 maart 
o Laatste keer alles overlopen: 05/03 10-12 uur, cafetaria sporthal 
o Samenkomst 05/03 18 uur, jongeren arriveren om 19 uur 

• Paaseierenraap op paasmaandag 18/04 
o paaseitjes bestellen: Jason/ Tatiana hebben eitjes besteld bij Bina  

• Buitenspeeldag 22/04/2022 
o Locatie: Domenicanessenklooster Herne.  
o Camargo en Chiro Bever zorgen elk voor twee helpers! Nissa is onafhankelijk 

vrijwilliger om mee te komen.  

➔ Volgende vergadering: 21/03/2022 19.30 uur! 


