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Verslag jeugdraad 19 februari 2018  

Start: 19u30 desserten buffet in Jeugdhuis de Moeve 

Aanwezig: Rik Verwaest, Yannick Hermans, Maarten Sluyts, Dries van Roey (KLJ Lier-zuid), Charlotte 

Wiggeleer, Emma van Soom (Volkskunstgroep Pallieterke), Monja van Santfoort, Katrijn Wuyts, Ruben 

Tobback, Lore Mortelmans, Lowie Boermans, Tuur Vlaeminck, Niels Panken, Lode Tobback, Colette 

Mertens (Chiro Heilig-Hart/Sint-Gummarus), Jarne Crick, Arno Crick (Chiro Jochiko), Mathias Naenen, 

Tom Sluyts, Joren de Voegt (KLJ Lier-noord), Anne Vervisch, Dorien van Roosbroeck (Koraal), Jarne van 

Gestel, Noor de Graaf, Ward Slootmans, Liesbet de Vos, Michiel de Cock (Scouting), Tyra van Laere, 

Hanne Corveleyn, Dominick Braeckmans (Chiro Lips), Dries Ballyn, Warre Hofman, Kaat van der Wee 

(KSA), Amber Staepels (Team Jeugd).  

Verontschuldigd: Alix Hoefkens (voorzitter) 

 

1. Wie is wie? 

 

2. Activiteiten van de jeugdraad: deze data mag je alvast in je agenda noteren. Gelieve deze ook 

door te geven aan de rest van de leiding … het zou leuk zijn als jullie deze vrij houden en er 

rekening mee willen houden als jullie zelf activiteiten met de vereniging plannen ☺ 

� Positieve evaluatie vd Nieuwjaarsreceptie ‘de ronde van L(b)ier’ georganiseerd door het 

feestcomité van de jeugdraad: ‘t Koraal 

• 20u: kahoot quiz de ronde van L(b)ier waarmee je gratis eten & drank kon 

winnen 

• 21u30: woordje van de schepen + iedereen kon een vraag stellen aan de 

schepen via https://padlet.com/amber_staepels/df99wc64ybnf  
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• 22u: dj heftruck 

� Komende jeugdraden: 19/3, 16/4, 14/5 

� Galabal: 5 mei – hét feestje dat je absoluut niet wil missen! 

� Pallieter Peddel: 13 mei – wie doet er mee met zijn afdeling? Een ploeg bestaat uit 5 

personen, uiteraard zijn ook alle supporters welkom.  

� EHBO-cursus in maart: heb je interesse om deel te nemen? Geef je naam door aan 

Amber. De datum wordt zo snel mogelijk doorgegeven. 

� Nieuw idee: mega-spel met alle leiding van de jeugdverenigingen. We plannen dit 

tijdens de namiddag tijdens ons jaarlijkse etentje op zaterdag 8 september: een soort 

van competitie tussen de leiding van de verschillende verenigingen met wisselbeker en 

mooie prijs.  Dit zal verder uitgewerkt worden door het Koraal. Wat staat er verder nog 

op de agenda van grote spelen:  

• 13 mei: pallieterpeddel voor leiding en leden 

• Oktober: massaspelen tijdens weekend DVDJB voor leiding en leden maar op 

zondag 21 okt valt de processie dit jaar. We zullen de massaspelen verschuiven 

naar zondag 14 oktober.  

• Paastoernooi (voetbal) gaat dit jaar niet door: we bekijken later nog of er 

interesse is om dit in 2019 terug op te nemen.  

 

3. Nieuws vanuit Team jeugd 

� Aankoop materiaal uitleendienst.  

• Er werden 2 nieuwe springkastelen aangekocht: een carrousel en een groot 

ridderkasteel (zie bijlage). De jeugddienst onderzoekt momenteel of we 

hiervoor een kleine aanhangwagen kunnen aankopen om het transport te 

vergemakkelijken.  

• De ontlener van materiaal zorgt zelf voor het laden en lossen van (zwaar) 

materiaal. Voor de springkastelen kom je best met minstens 3 dragers.  
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• Welk materiaal zou nog nieuw aangekocht moeten worden voor de 

uitleendienst? We kregen volgende suggesties: beamer, bierfiets, grote spelen, 

duurzame en niet makkelijk te bevuilen verkleedspullen, volksspelen, 

sinterklaaspak, kerstman pak, beter micro systeem (cf berlaar), tv-scherm, 

aanhangwagen, scheermachine voor Michiel, bubble soccer, 

brandblusapparaten voor op events, kebabmachine, nieuw dak, ondergrondse 

parking, zura bal, shot bubble ball (dreamland), nieuwe schoenen.  

� Brandveiligheid en brandblusapparaten: alle jeugdverenigingen gaven door hoeveel 

brandblusapparaten ze nog extra nodig hebben in hun lokalen. We proberen deze 

gratis ter beschikking te stellen met een onderhoudscontract, volgende jeugdraad 

hierover meer info.  

Denk er wel aan dat je dan jaarlijks (herfstperiode) al je brandblussers naar het 

moevement dient te brengen voor controle, anders ben je niet in orde qua 

brandveiligheid.  

Is er interesse om een brandbluscursus voor de leiding van de jeugdverenigingen? 

� Jobstudenten gezocht aan de stad Lier: in september zoeken we 1 persoon om de 

jeugddienst te versterken. Andere vacatures voor oa kadee, toerisme, paradijs, 

technische dienst, … . Solliciteren kan tot 4 maart.  

� Samen inburgeren: interesse om inburgeringscoach te worden? Zie je het zitten om 

voor minstens 6 maanden samen leuke activiteiten te doen met een inburgeraar? Meer 

info: integratie@lier.be 

� Spelen in ondergrondse parking? Sommige verenigingen zijn daar reeds opgemerkt 

terwijl ze er verstoppertje speelden. Gelieve dit niet meer te doen. Dit is gevaarlijk en 

bovendien ben je dan niet in orde met de verzekering bij schade.  

� Nieuwe datum voor de processie: zondag 21 oktober, aangezien het zondag 14 oktober 

verkiezingen zijn.  

 

4. Meewerken aan? 

� Chiro Lutje en Jochiko: in september hebben zij een feestweekend ter ere van de 

opening van de nieuwe lokalen. Is er interesse bij de andere jeugdverenigingen in een 

gemeenschappelijke activiteit op zondagnamiddag 16 september? Zij zouden eventueel 
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een battle tussen de verschillende jeugdbewegingen willen organiseren. Wie wil 

deelnemen? 

� Meat & greet zondagmiddag 29 april. Meat&Greet wil anderstalige nieuwkomers (oa 

jonge vluchtelingen) in contact brengen met lokale jongeren. Daarom organiseren zij 

een middag vol initiaties en workshops waar je vrij kan in- en uitstappen. Helemaal 

gratis! Dit event is vooral gericht naar jongeren tussen 12 en 18 jaar maar uiteraard zijn 

oudere jongeren ook welkom. Oa op het programma: totebag pimpen, free running, 

badminton, percussie, volleybal, badminton, creaworkshops, … . Alles vindt plaats van 

14 tot 18uur:14u – 16u workshops, 16u – 17u kebab en vlaaien, 17u – 18u sport of 

gezellig nakeuvelen.  

Welke vereniging neemt graag deel aan deze activiteit? Welke vereniging wil een 

workshop geven (eventueel met je oudste leden)? 

� De Passie: Op 24 maart 2018 vormt Lier het decor voor “De Passie”, een multimediaal 

event dat op een eigentijdse manier het lijdensverhaal van Jezus vertelt, in 

samenwerking met bekende Vlamingen en lokaal talent. Er worden meer dan 8000 

toeschouwers verwacht, een ideaal moment dus om jouw jeugdvereniging op een 

positieve manier in de kijker te zetten.  

Gezocht 24 jongeren in uniform (oudste groepen en leiding, allemaal ongeveer even 

groot) om mee het Passiekruis te dragen. 

• Op vrijdag 23/3 om 18.30u verzamelen op parking De Mol: het kruis Lier binnen 

dragen + generale repetitie, tot 22u ongeveer.  

 

Op zaterdag 24/3 vanaf 19u tot 22u het kruis dragen. 

• Wie heeft interesse? Graag een seintje bij Amber voor 26 maart. Meer info: check 

www.depassie.be of volg ons op facebook 

https://www.facebook.com/depassie2018/ 

� Benefietactie voor Adea: voorlopig stopgezet 

� Debat kindvriendelijke mobiliteit in Lier: mei. Heeft er iemand interesse om hieraan 

deel te nemen? Meer info volgt. 
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5. Rondje  

� 3 maart: ouderavond van KLJ Lier-zuid https://www.facebook.com/events/259343484466759/  

� 3 maart: bal van chiro Jochiko 

� 4 maart: spaghettidag van Chiro Heilig-Hart en Sint-Gummarus http://www.chirolier.be/  

� 3-4 maart: pastASPI van Chiro Lips https://www.facebook.com/events/171788690233737/  

� 10 maart: dry jin van scouting https://www.facebook.com/events/184437382321126/  

� 23 maart: ksa quiz https://www.facebook.com/events/272260073275277/  

� 31 maart in cc de mol: optreden van Blackwave, Danny Blue And The Old Socks en Amery 

https://www.facebook.com/events/357820178004687/ Tickets? www.lierscultuurcentrum.be 

� 14 en 15 april: broeihaard kunstenfestival 

https://www.facebook.com/BroeihaardKunstenfestival/?hc_ref=ART6wNp-wsqcb37fJ3XIyirO-

0mWA_JkjNRiYg4XXCG3GiIYa5OyZguJrygsHXlujSw  

� 21 april: animalistic van ksa  

� 11 mei: so you think you can quiz van chiro Lips 

https://www.facebook.com/events/144737672873082/  

� 12 en 13 mei: Ribbekesfeesten van Chiro Lips 

https://www.facebook.com/events/386480388470925/ 

 

  

BIJLAGE: 2 nieuwe springkastelen in de uitleendienst van de jeugddienst
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CARROUSEL 
Afmeting opgeblazen : L 5,2 x B 4 x H 5 m   

Afmeting opgerold :  L 1,4 x B 1,2 m 

Gewicht object : ca. 145 kg  

Capaciteit : ca. 10 personen 
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RIDDERKASTEEL  

Afmeting opgeblazen : L 6,5 x B 5,2 x H 5,1m  

Afmeting opgerold : L 1,6 x B 1,4 x H 1,4 m 

Gewicht object : ca. 160 kg  

Capaciteit : ca. 12 personen 

 

 


