
Verslag Vergadering Jeugdraad 11/02/2021  

Aanwezig: Kaat Craps, Peggy Reygaerts, Seppe Sermon, Melissa Vanderputten, Kristof 

Cattie en Dorinda Letouche  

Verontschuldigd : Lynn Janquart, Jason Lenoir en Tatiana Van der Maelen 

Afwezig: Corentin Dehantschutter en Nathan Godaert 

Naar aanleiding van de Coronacrisis gaat deze vergadering door via Google Meet 

1. Het verslag van de Jeugdraad van 11/12/2020 wordt goedgekeurd. 

2. Rekening : Kaat, Tatiana en Melissa worden gevraagd om naar het Fintro kantoor 

van Galmaarden te gaan om hun ID-kaart te laten inlezen. Iedereen kan hiervoor 

apart gaan, tijdens de openingsuren. 

3. Crazy Kerst 

Kaat stuurde naar de deelnemers een evaluatieformulier. Meerdere positieve reacties 

kwamen hierop binnen. Bij volgende gelijkaardige activiteiten (aan huis geleverde 

pakketten) zal daags voor de levering een sms’je worden gestuurd om de dag van de 

levering aan huis nog eens te melden.     

4. Speelplein – vervanging speeltoestel 

Prijzen voor een nieuw speeltoestel voor het gemeentelijk speelplein werden 

opgevraagd bij 3 verschillende firma’s : Europlay NV, Eibe Benelux en Yalp 

Netherlands.  

De voorkeur van de Jeugdraad gaat naar het toestel ‘LIGNET’ van de firma Europlay 

NV voor een bedrag van 5.043,28 Euro incl. BTW en plaatsing. 

Vernieuwing van zand en houtsnippers zal door de gemeentewerkmannen gebeuren.  

 



De leden van de Jeugdraad melden dat er veel hangjongeren ’s avonds het 

speelplein betreden en er afval achterlaten. De Jeugdraad stelt de vraag aan het 

Schepencollege om ofwel het speelplein ’s avonds af te sluiten ofwel ’s avonds en ’s 

morgens een check-up ronde te laten doen (door bv. de buschauffeur) om het 

speelplein te checken op rondslingerend afval. Dorinda zal eveneens de vraag stellen 

aan de jeugdmedewerkers van de Jeugdregio om te horen hoe dit in de naburige 

gemeenten wordt aangepakt. 

5. Paaseierenraap 

Door de aanhoudende coronacrisis zal de traditionele paaseierenraap niet kunnen 

doorgaan. De Jeugdraad stelt het alternatief van DIY-pakketten voor 3 tot 8 jarigen 

voor naar aanleiding van een positieve noot na de DIY-pakketten met Kerst.  

De Paashaas zal een TikTok-filmpje opnemen om deze activiteit aan te kondigen op 

8 maart via de FB pagina van de Jeugddienst (Seppe/Kaat/Dorinda)  

Elk DIY-pakket zal het volgende bevatten: 

- Een knutselpakket : Peggy werkt dit verder uit 

- Een kindersurprise-ei : te bestellen bij Spar Express Bina/Matan 

- Een Paasspel : 

* voor 3 tot 5-jarigen → Konijn-dobbelen 

* voor 6 tot 8-jarigen → Paasbingo (de Paaskip zal een verhaal voorlezen op 

Facebook en hieraan wordt een bingo gekoppeld) – Kaat/Tatiana    

- Flyer zomeractiviteiten Jeugdregio Pajottenland (Dorinda) 

- Eventueel een receptje van gevulde paaskoekjes (Kaat/Melissa) 

Inschrijvingen zullen via een Googleformulier worden geregistreerd (inschrijven vóór 

20 maart) - Kaat 

DIY-pakketten zullen door de leden van de Jeugdraad aan huis worden afgeleverd op 

zaterdag 3 april.  

6. Buitenspeeldag 

De leden van de Jeugdraad zijn bereid mee te werken aan een alternatief voor de 

Buitenspeeldag op 21/4. Dorinda zal hier tegen de volgende Jeugdraad meer info 

over geven, na vergadering met de leden van de Jeugdregio Pajottenland op 24/2.  

 

Volgende vergadering :  

1 maart 2021 om 19u30 


