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1. Wie is wie? 

 

2. Activiteiten van de jeugdraad 

� 2 april: Paastoernooi https://www.facebook.com/events/412163422564971/  

Naar jaarlijkse gewoonte wordt ook dit jaar opnieuw een paastoernooi georganiseerd 

waarbij jeugdverenigingen in en rond Lier het tegen elkaar opnemen in een 

voetbaltoernooi. Dit keer wordt dit toernooi georganiseerd door het 

evenemententeam van de Lierse jeugdraad, 't Koraal.  

 

Waar en wanneer: paasmaandag 2 april 2018 op de voetbalpleinen van kon. Bacwalde 

S.K. (provinciesteenweg 654a, Boechout). Iedereen is welkom vanaf 9u00. Aanmelden 

dient te gebeuren vóór 9u30! Om 10u00 gaan we van start.  

Prijs: € 25 per ploeg. Niet vooraf betaald = niet ingeschreven. Drank, broodjes en 

hotdogs aan democratische prijzen. 
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De ploegen bestaan uit minstens 5, maximum 7 spelers met een minimumleeftijd van 

16 jaar. Er zijn kleedkamers en douches voorzien. 

- Elke afdeling voorziet eigen tenues om zich herkenbaar te maken.  

-  We vragen ook aan elke vereniging een afgevaardigde die als scheidsrechter 

kan ingezet worden bij andere wedstrijden die dag. 

een beker voor: 

 - De winnaars van het vrouwentoernooi 

 - De winnaars van het mannentoernooi 

 - De ploeg met de meest enthousiaste supporters 

 - De ploeg met de meest verkochte consumpties 

 - De ploeg met het grootste 'Fair Play'-gehalte 

 

Inschrijven doe je via mail: anne_vervisch@hotmail.com vóór 23 maart 

 

� 16 april: jeugdraad 

� Eind april EHBO-cursus: dit is een gratis basiscursus voor de leiding. Probeer vooral 

nieuwe leiding die dit nog niet gevolgd heeft, aan te moedigen om zich hiervoor in te 

schrijven. De juiste datum wordt zo snel mogelijk meegedeeld.  

� 5 mei: Galabal: dit bal wordt door de jeugddienst georganiseerd om al de vrijwilligers te 

bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar. Al de leiding van de jeugdverenigingen is 

uiteraard ook uitgenodigd. De gasten betalen geen inkom en worden die avond in de 

watten gelegd in een prachtig decor. Wat het thema dit jaar is …. verklappen we nog 

niet. De uitnodiging mag je na de paasvakantie in je bus verwachten.  

� 13 mei: Pallieter Peddel: tijdens deze ludieke waterrace strijden de jeugdverenigingen 

voor de titel ‘heerser van de Lierse wateren 2018’. Ploegen bestaan uit 5 personen 

ouder dan 14 jaar. Zowel leiding als leden kunnen inschrijven bij 

amber.staepels@lier.be . Dit jaar valt de peddel op een zondagmiddag, dus je kan dit 

zeker inplannen als activiteit met je leden of met een hele bende komen supporteren. 
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Hebben jullie dit al besproken op jullie leidingvergadering? Zijn er reeds 

geïnteresseerden om deel te nemen? 

� 14 mei: jeugdraad  

� Za 8 september: bedankingsbbq + competitie  

� Zo 14 oktober: massaspelen voor de DVDJB (voor alle leiding én leden) 

� Vr 19 oktober: dag van de jeugdbeweging (ontbijt) 

 

3. Meewerken aan? 

� 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)? Scouts, volksdans en jts geven alvast 

een workshop. 

� 29 april: Mooov: gratis naar de film met jouw leden in CC Vredeberg?  

• 10u15 – 11u15: animatiefilms voor kinderen ouder dan 6 jaar 

• 14 – 15u30: La vie en grand voor kinderen ouder dan 10 jaar. Daarna gratis 

workshop: ‘maak je eigen stopmotionfilmpje’ 

• Vooraf reserveren via mooov@lier.be  

� 7 mei debat kindvriendelijke mobiliteit in Lier: wil iemand van de jeugdraad deelnemen 

aan dit debat? Heeft er iemand interesse? Gratis inkom. 

https://www.facebook.com/events/351704458573055/?notif_t=plan_user_associated&notif_i

d=1520273367136418 of http://www.fietsersbond.be/nieuws/kindvriendelijke-stad-en-

mobiliteit-maandag-7-mei-om-20-uur  
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4. Diversiteit & jeugdverenigingen:  

 

Rafa rafa spel door Ellen van Asch (Jeugdwelzijnswerk). Nabespreking: ervaren dat het niet evident 

is om ergens anders bij te komen als je de ‘regels’ niet kent. Als jongeren van een andere cultuur 

naar hier komen en niemand legt hen uit hoe het hier aan toe gaat, bv in een jeugdvereniging,  

doen ze uiteraard soms foute dingen, voelen zich niet aanvaard en komen ze niet meer terug. Hoe 

kan je als leiding voor deze kinderen onze cultuur wat meer ‘verstaanbaar’ maken? Je mag Ellen 

altijd contacteren indien je hierbij extra ondersteuning kan gebruiken binnen jullie leidingsteam: 

ellen.vanassche@lier.be 

 

5. Rondje  

� 14 maart: quiz van ksa 

� 28 maart: opening van het vernieuwde repetitielokaal in het jeugdcentrum 

� 30 maart: TITOQUIZ (chiro Heilig-Hart en Sint-Gummarus) 

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

(Kraakcollectief) 

� 14 april: judgement day (chiro Heilig-Hart en Sint-Gummarus) 

� 21 april: animalistic (ksa) 

� 3 mei: triple lokaal = een vormingsavond voor jongeren, wie gaat er mee? Meer info: 

www.triplelokaal.be  

� 11 mei: quiz en ribbekesfeesten van chiro Lips 

 


