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Kinderparlement Kumtich 
 
Verslag van de vergadering van 22 juni 2022 
 
Aanwezig:  KP-leden: Linus Abts, Jonas Mathei, Arthur Merckx, Paul Roosen, Noortje Vansteenbergen, Jitse 

Steyaert. Voor het Kumtichcomité: Johan De Schryver (voorzitter), Chris François, Johan Weigl, 
Berty Goudriaan (enkel voor punt 3) 

Verontschuldigd:  Emile Schoolmeesters, Zinar Kaplan 
Begin: 19.00 uur 
 
 

1. Verwelkoming en agenda 
We verwelkomen de nieuwe leden Arthur en Linus, die zich net als de andere leden met hart en ziel zullen 
inzetten voor het Kinderparlement en voor een nog beter Kumtich. Johan Weigl stelt zich voor als 
kinderpsycholoog en fan van het Kinderparlement. 

 
2. Verslag vorige vergadering (1 juni 2022) 

De leden keuren het verslag goed. 
 
3. Promotie Kinderparlement 

In september verschijnt in TIens, het magazine van de stad Tienen, een artikeltje over het Kumtichse 
Kinderparlement. De leden maken een paar afspraken met Berty, die het artikel zal schrijven. Als ze achteraf 
nog ideeën hebben, kunnen ze dat altijd laten weten, tot half juli. 

 
4. Activiteiten Kumtichcomité 

4.1 Boterhammen in het Buurtpark 3 & 17 juli, 7 & 21 augustus 
We proberen er met zoveel mogelijk mensen bij te zijn. Aarzel niet om behalve wat eten  je voetbal, 
badmintonrackets, gitaar of wat dan ook mee te brengen. 

4.2 Rommelmarkt 21 juli 
 Hoe meer andere kinderen en volwassenen je warm kunt maken voor ons plan (de helft van de 

opbrengst voor het KP, dat er iets mee koopt voor het dorp), hoe beter. Als je zelf niet kunt komen, kun 
je je spullen altijd bij de bestuursleden binnenbrengen, maar voorzie die dan van een kleefbriefje met je 
naam en de prijs erop. We willen dat iedereen iets kan kopen, niet enkel rijke mensen. Dus we houden 
de prijzen laag. Johan zal informeren of de school ook wat publiciteit kan maken. 

4.3 Optreden Tensemble zondag 28 augustus, 15.00 uur. 
 Een orkest van 15 muzikanten geeft in Onzen Hof een voorstelling voor kinderen, tekst en muziek, gratis. 

Hopelijk kan iedereen erbij zijn. Duurt nog geen halfuurtje. 
 

5. Thema Milieu 
5.1 Medewerking KP aan inhuldiging Onzen Hof 11 juni.  

Het was fantastisch. Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en medewerking.  
5.2 Ideeën voor Onzen Hof, Mooimakers, andere… 

Jitse vraagt een nieuwe pruimenboom voor Onzen Hof. De oude heeft zijn viool aan de haak gehangen. 
 
6. Thema Buren voor Buren 

6.1 Kinderen maken muziek in het Keienhof. Noortje wil gitaar spelen voor de senioren van het Keienhof. 
Nancy Paulis zou daarom contact opnemen met haar en haar moeder. Johan zal Nancy er nog eens aan 
herinneren. 

6.2 Opvang Oekraïners. Begin juli komen vier nieuwe Oekraïense gezinnen in Kumtich wonen. Samen 
hebben ze vijf kinderen: Ihor 6, Nikita 7, Nazar 10, Palina 11, Warwara 13. De KP-leden willen zeker hun 
best doen om hen te helpen opvangen, zodat ze zich vlug thuis voelen in ons dorp. Enkele ideeën: 

• samen voetballen in het Buurtpark 

• samen fietsen 
• samen muziek maken (Warwara speelt piano en zingt) 
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7. Thema sport en spel 

Zomers voetbaltornooi in het Buurtpark. Chris heeft een speelschema uitgedokterd, maar er is te weinig tijd 
om alles te bespreken. Daarom organiseren we een extra vergadering, op maandag 27 juni. Een mogelijkheid 
is om het tornooi naar de tweede helft van augustus te verschuiven. Dan zijn meer kinderen thuis én kan er 
vooraf wat geoefend worden.  

 
8. Thema mobiliteit 

Het voorstel KP van de vorige vergadering om een zone 30 in te stellen in Kauterstraat en Vondelstraat en 
strenger te controleren in de bestaande zones, wordt besproken in de werkgroep Mobiliteit van het 
Kumtichcomité. Hier is het stadsbestuur ook al mee bezig. Misschien moeten we de schepen van mobiliteit 
eens uitnodigen. 

 
9. Volgend schooljaar 

9.1 Het beste moment om volgend jaar te vergaderen lijkt voor de aanwezige parlementsleden 
donderdagavond te zijn. Ze stellen wel voor om de vergadering dan langer te laten duren, omdat we nu 
altijd tijd te kort hebben. Tot 20.30 uur. Dat moet overlegd worden met de ouders. 

9.2 De huidige acht leden gaan volgend jaar naar het zesde leerjaar. Het is belangrijk dat er dan ook 
kinderen uit het vijfde leerjaar vertegenwoordigd zijn. Hoe werven we? De leden kunnen publiciteit 
maken bij hun jongere school- en dorpsgenoten, in de leerlingenraad (Noortje!) kan er info gegeven 
worden, en misschien in de klas zelf. Johan informeert bij de zorgleerkracht en directrice. 

 
10. Allerlei 

• De leden willen graag de nieuwe programmafolder van het Kumtichcomité helpen bussen (waar het 
Kinderparlement in vermeld wordt). 

• Een idee voor later: bezoek aan de raadzaal van het Tiense stadhuis, waar het stadsbestuur vergadert, of 
aan het Vlaams of Belgisch parlement in Brussel. 

 
11. Volgende vergadering 

Maandag 27 juni, om 19.00 uur in de feestzaal van het Keienhof. 
 
 

Einde: 20.15 uur 


