
De hoogtepunten van de Kidsraad

Welkom bij de kidsraad
Van elke basisschool in Lanaken stelden 2 kideren zich
kandidaat om in de kidsraad te zetelen. Zo zijn we in totaal
met een groep van 14,allen tussen de 11 en 12 jaar. De meeste
zijn verkozen en hebben hiervoor een promocampagne in
school georganiseerd.
Eind november gingen we van start met de eedalegging.
Spannend!

Kennismaking

thema ontdekken

brainstormen

onderzoek plegen

ideetjes bedenken

ideeën uitwerken

EN VEEL MEER!

Ideeënbus

veel spelletjes spelen natuurlijk

Kidsraad 2022

Eindelijk zijn de brievenbussen geleverd! We kunnen er dit jaar mee aan de slag!
We pimpten voor elke school een leuke ideeënbus.

Postkaarten
Nu nog de ideetjes! We ontworpen elk onze eigen postkaart. De leukste
ontwerpen werden gekozen en gedrukt. De kaarten werden verdeeld op de school
en de kinderen werden uitgenodigd om al hun ideeën neer te pennen. Er
kwamen leuke en leerrijke ideetjes uit. De tips voor op school bezorgde we aan de
directies en de ideetjes voor ons namen we in beraad.

Verantwoordelijke uitgever: Kidsraad Lanaken, Jan Rosierlaan 1, Lanaken, 3620
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Thema
Kennismaken

Een thema kiezen om mee aan de slag te gaan is nooit
gemakkelijk. Daarom moeten we elkaar eerst goed leren
kennen. We kregen de opdracht om ons voor te stellen aan de
hand van foto's op onze GSM. Daar werd al een en ander
duidelijk. Veel dierenvrienden, natuurliefhebbers en
voetballers. Familie en vrienden zijn ook belangrijk. We
speelden het "memory spel", "vragenrondje", en "nooit heb ik.."
Ook maakten we een leuke superhelden tiktok en gingen
viraal op het internet.
Na enkele spelletjes waren we er helemaal klaar voor!

Kindvriendelijk Centrum

Dat is het werkthema voor dit jaar.
Al snel werd duidelijk dat we vooral
willen inzetten op:

• afvalbeheer
• verkeersveiligheid.
• meer groen
• meer kleur
• meer ontmoetingsplaatsen

met speelelementen en
zitbanken

Lanaken in Kaart

Met LOmap gingen we aan de slag. We
trokken foto's van plaatsen in Lanaken dat
we goed vonden, minder goed en echt
verbetert kunnen worden. We hingen er ook
pictogrammen aan vast. Daarna werden de
foto's op een gemeenteplan aangebracht en
noteerde we goed onze bevindingen. Via
Dixit herhaalden we onze belangrijkste
kenmerken.

Map IT! Ook onze eigen leefomgeving
namen we goed onder de loep. Op het
stratenplan duiden we onze speelplekken
aan, plaatsen waar we ons veilig en minder
veilig voelen, waar we alleen mogen ietsen
en wandelen en waar we op school zitten en
onze hobby's beoefenen. Daarna steken we
al onze ideeën in de "schatkist, vuilbak of
toverhoed".

Plaatsbezoek
We gingen een kijkje nemen in Hasselt en
onderzochten hoe Kindvriendelijk Hasselt
eigenlijk is.
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Onze avonturen

Workshop Mooss

1. foto’s voorwerpen op de grond
2. voorwerp kiezen en in de ruimte zetten
3. poppetje in de ruimte
4. jezelf in de ruimte
5. met ruimte creatief
6. doolhof maken

.Dit waren de thema's waarmee we aan de slag gingen. Het werd een
gevarieerde workshop en hielp ons om "ruimte" in een heel ander
daglicht te zien.

Buitenspeeldag

Buitenspelen is belangrijk! En dat vindt de kidsraad
ook. Zij namen de organisatie van de
Buitenspeeldag voor het centrum in Lanaken in
handen. Er werd een blotevoetenpad gemaakt, een
urban golfparcour en een ietsparcour. We dansten
en speelden samen. Ook konden kinderen hun
fantasie de vrije loop laten met het bouwen met de
bamboestokken en het knutselen van looppotten.
We smulden van heerlijk fruit als tussendoortje.
We interviewde de kinderen die aanwezig waren
samen met Lokale radio Lanaken. Het was een hele
leuke dag, zeker voor herhaling vatbaar.

Donutverkoop

Ook de oorlog in Oekraïne liet ons niet
onberoerd. Toen we hoorde dat er ook veel
gezinnen in Lanaken verbleven, stoken we
onze handen uit de mouwen.
Samen met de Sweet Market Lanaken
maakten we maak liefst 400 donuts! We
gingen zelf aan de slag en maakten elke
donut met heel veel liefde! De mensen
konden deze ofwel op voorhand bestellen
en afhalen aan de Sweet market. Of
langskomen op de weekmarkt in Lanaken.
We voorzagen een mooie kraam en trokken
ook zelf de markt op om onze Donuts aan
de man te brengen.
We haalde maar liefst 640 euro op. Dit geld
ging naar het Sociaal Huis Lanaken die er
voor zorgde dat het bij de Oekraïense
kinderen te recht kwam.



Nog ideetjes Natuurlijk hebben we nog heel wat ideetjes om
in de gemeente mee aan de slag te gaan.
Hieronder enkele voorbeelden.

READY... SET... GO!

TOP HITS - kleuren
The Collectors – Lydia Purple
(1968)

Rainbow – Catch The Rainbow
(1975)

Stevie Wonder – Ebony Eyes
(1976)

David Sylvian – Red Guitar
(1984)

Green On Red – Time Ain’t

Nothing (1985)

Prince – Raspberry Beret
(1985)

Metallica – Blackened (1988)

Green On Red – Two Lovers
(Waitin’ To Die) (1991)

Funky Green Dogs – Fired up!
(1996)

Lewis Taylor – Blue Eyes
(2000)

Elbow – Red (2001)

Thomas Azier – Gold (2017)
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Vrolijke vuilbakken
Er kunnen zeker meer vuilbakken geplaatst worden in onze gemeente. Maar wij gaan ook voor vrolijke
en kleurrijke vuilbakken.
Sorteren kan zeker ook beter.

Fonteinen of sproeiers
Meer speelelementen met water zou leuk zijn. Bijvoorbeeld sproeiers op een tijdschema aan het
gemeentehuis.

Oplaadplekken
Oplaadplekken voor ietsen en auto's zijn er al. Nu nog voor GSM en tablet?

Speel- en ontmoetingsplekken
Meer plaatsen voor inwoners om elkaar te ontmoeten. Met banken
en picknickplaatsen. Ook meer speelelementen mogen er zijn. Ook
voor oudere kinderen.
De ideale formule: een speelelement + een zitelement + een
belevingselement.

Meer groen en kleur in het straatbeeld
Gekleurde zebra- en hinkelpaden zijn er al een goed voorbeeld
van. Meer planten en bloemen zijn een must.

Geef je water een smaakje en geniet!
De zomer was vaak heel warm. Een lekker fris
glaasje water deed dan zeker deugd.

• 2 limoen
• 15 g verse munt
• 8 ijsblokje
• 400 ml lemon & lime light
• 400 ml cranberry drink

1. Boen de limoenen schoon en snijd in parten.
Verdeel de blaadjes van de takjes munt over de
longdrinkglazen.

2. Verdeel de limoenparten over de glazen. Stamp
met de steel van een houten pollepel op de munt
en limoen, zodat de smaken vrijkomen.

3. Doe in elk glas wat grofgehakt ijs of ijsblokjes
en vul aan met de cranberry vruchtendrank en de
lemon & lime light.

Dieettip: Liever cranberry vruchtendrank zonder
toegevoegde suiker? Gebruik dan de variant waar
0% suiker aan is toegevoegd.

Cranberry Mojito


