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KINDERGEMEENTERAAD 26 FEBRUARI 2018 
 
Aanwezig:  Werner Mertens, voorzitter 

Sander Symons, Robbe Uytterhoeven, Jozefien Elsen,  
Karsten Pelsmaekers, Jonas De Souter, Robbe Van Herwegen,  
Lore Ballien, Nick Saels, Ella Kerrels, leden  
Isabell Van den Broeck, secretaris 

 
Verontschuldigd: Elise Fannes, Kanto Deneus, William Férir, leden  
 
De kindergemeenteraad (KGR) gaat door in de Theo Humbletzaal van het administratief centrum. 
 
 
Agendapunten: 
1. Verslag KGR 15/01/2018 
2. Info over de buitenspeeldag 
3. Verdere uitwerking ideeën kinderfuif en speelgoedbib 
4. Vragenrondje 
5. Volgende KGR 
 
1. Verslag KGR 15/01/2018 
De voorzitter overloopt het verslag van de KGR van 15/01/2018.  
 
2. Info over de buitenspeeldag - 18/04/2018 
Bieke van de Jeugddienst & Evi van de Sportdienst komen langs om de nieuwtjes rond de 
buitenspeeldag toe te lichten. Ze hebben bij de keuze van de activiteiten rekening gehouden met de 
tips uit de ideeënbus (BSP 2017) en met jullie voorstellen tijdens de vorige KGR.  
 
Wat is er nieuw? 
- Klimrots 
- Trampolinewagen (bestaande uit 6 trampolines) 
- Beweegbank – ook voor de mama’s en papa’s! 
- 20 djembés  
- Streethockey  
- Flip ’n flyer (frisbee, jojo,…) 
- Springkastelen: gigadraak, jungle run, battle of the pirates  
 
3. Verdere uitwerking ideeën kinderfuif en speelgoedbib - groepswerk 
De leden van de KGR werken in 2 groepen rond de gekozen thema’s waar er dit schooljaar gaat aan 
gewerkt worden, zijnde een kinderfuif en de speelgoedbib.  
 
KINDERFUIF  
Ella, Jozefien, Robbe Uytterhoeven, Karsten 
 
Wanneer? 
Op een vrijdagavond. 
De voorkeur gaat uit naar vlak na ’t school of van 18u tot 22u bv. 
Waar? 
Parochiezaal Wezemaal  
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Naam?  
Tienerfuif, let’s go fuif,… 
Bijkomende voorstellen steeds welkom! 
Voor wie?  
Van 8 tot 12 of 14 jaar. 
Is een minimumleeftijd nodig? 
Hoe moet de fuif er uitzien / muziek / DJ? 
Podium met DJ, speciale lichteffecten, playlist per school samenstellen  
 
SPEELGOEDBIB 
Sander, Robbe Van Herwegen, Jonas, Lore, Nick  
 
Ideeën rond het voorstel van William: kinderen uit gezinnen met een beperkt budget moeten ook 
met leuk speelgoed kunnen spelen! 
 
Wanneer? 
Op woensdagnamiddag en tijdens het weekend. 
Waar? 
In de zomervakantie: een speelgoedbib in een klein huisje naast de strandbib aan de Plas. 
Rest van het jaar: aparte hoek naast de kinderboekenafdeling in de Mena 
Naam? 
De Speelbib 
Voor wie? 
Alle kinderen die de gemeentelijke bib of de Plas bezoeken 
Inzameling? 
Eenmaal in de zomer en in de winter wordt er een inzamelmoment georganiseerd. Eventueel in de 
school en per thema.  
Iedereen is het erover eens dat er een duidelijk ontleningsreglement moet opgemaakt worden, zodat 
alle kinderen zorgeloos en correct gebruik kunnen maken van de uitleendienst.  
 
 Bekendmaking en reclame voor de 2 activiteiten: via affiches in de scholen, alle 
communicatiemiddelen van de gemeente (website, Trots, FB, …)  
 
De voorzitter bespreekt de voorstellen en bekijkt wat haalbaar is.   
 
4. Vragenrondje 
De voorzitter vraagt om eventuele vragen of voorstellen vanuit de school door te mailen.  
 
5. Volgende KGR 
De volgende KGR wordt voorlopig gepland op 16/04/2018.  De locatie wordt nog bepaald.  
Karsten en Jonas stellen voor om de vergadering in De Rank te organiseren. 
 
De uitnodiging van de KGR wordt via de school verspreid. De verslagen zijn na te lezen op de 
gemeentelijke website.   


