Verslag jeugdraad 2 – De Joho-dag; een
dag voor en door jeugdverenigingen uit
Hoboken.
Woensdag 26 april ’17 – 20uur – Gravenhof Hoboken

Deelnemers
Scouting Hoboken: Tine Gillis
Scouts 28: Anke Brasseur, Thor Koekelkoren
Chiro Sentroem: Tom Segers
Jeugdhuis Joh: Gregory Bollen, Glen Van Deyck, Sam Vangaver

Wat is de Joho-dag?
De Joho-dag is een dag voor en door jeugdverenigingen uit Hoboken. Om de geëngageerde leiding
van de jeugdverenigingen te bedanken, wil Hoboken graag een dag in teken van hen organiseren.
Omdat dit in het verleden niet veel volk trok horen we graag bij de jongeren zelf waar ze zin in
hebben. Met welke activiteit zouden ze met plezier naar hun bedanking dag komen?
Locatie: Park Sorghvliedt , orangerie en grasveldjes voor het gemeentehuis.

Knopen doorhakken.
Datum: Na verschillende data te hebben bekeken, bleven er drie optionele data over. Deze werden
afgetoetst bij jeugdverenigingen die niet aanwezig konden zijn op de jeugddienst. Zo bleven er nog
twee data over, nml. 14/10 & 28/10.
Dag invulling: Aan de hand van post-its hield de jeugdraad een brainstorm over mogelijke activiteiten
op de Joho-dag. Na de brainstorm werden de onhaalbare ideeën van de tafel gefilterd. Zo bleef
uiteindelijk het idee over een GPS-spel en een picknick over.
Het GPS-Spel: De verschillende jongeren schrijven zich in groepjes van 2 of 3 personen in. Deze
groepjes worden dan samen gezet waardoor er groepen van 5 jongeren ontstaan, bestaande uit
twee verschillende verenigingen. Zo worden er 10 groepjes gevormd.
Drie van deze groepen zijn ‘boeven’, zij proberen op verschillende locaties in Hoboken geld te stelen.
De zeven andere groepen zijn de ‘politieagenten’. Aan de hand van locatiegegevens op smartphones
of tablets kunnen de agenten de boeven opspeuren en zo proberen vangen.
De verdeling van de groepen gebeurd volledig willekeurig.
Het spel is gedaan als de boeven al het geld hebben of allemaal gevangen zijn door de
politieagenten.

Het spel zal worden uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf, Tine gaat hiernaar opzoek. Als dit
niet lukt zal het spel niet gespeeld worden, maar zal er extra randanimatie worden voorzien op de

picknick.
De picknick:. Alle groepen komen na het spel weer samen en er kan gezellig worden nagepraat met
broodjes/smoskes die worden voorzien in de orangerie. Extra randanimatie is gewenst.

What is next?
Tine gaat opzoek naar een bedrijf om het spel uit te besteden. Bolle schrijft een scenario uit voor als
dit eventueel zou nodig zijn.

De volgende jeugdraad is 9 mei, hou deze avond dus zeker al vrij in jullie
agenda!

Nogmaals bedankt aan iedereen om aanwezig te zijn!
Verslag door: Tine Gillis

