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JEUGDRAAD – WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 
 

 
Aanwezig: 
 

voor Akabe Tinamoe: Charlotte Corthals en Angelika Vermeerbergen 
voor Chiro Pako-Jo: Alec Van De Velde  
voor Chiro Gust: Ward De Lens 
voor Chiro Elckerlyc: Jill Rymen 
voor Chiro Nele: Lieselotte Ceulemans en Eline Gils 
voor Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn: Danish Gorris en Niels Schoeters 
 
Nele De Cnaep (voorzitter jeugdraad), Carrie Verelst (schepen van Jeugd), 
Melanie Chiappino (stagiaire jeugddienst) en Gunther Melis (jeugdconsulent). 
 
Verontschuldigd: 
 

Jonas Verwimp (Chiro Bevel), Anke Jacobs (Chiro Pako-Me), Julie Jerez (Chiro Pako-Me),               
Karel Maeyens (Chiro Gust), Sofie Jacobs (Chiro Elckerlyc), Niemke Ketele (Chiro Bevel) en          
Simen Thys (Chiro Jong Leven).  
 
 
1. Verslag vorige vergadering – 9 oktober 2015 
 

Het verslag van de vorige jeugdraad op 9 oktober 2015 wordt goedgekeurd.  
 
 

2. Evaluatie Ontbijt Dag van de Jeugdbeweging 2015  
 

Op vrijdag 23 oktober 2015 vond de Dag van de Jeugdbeweging plaats. Naar jaarlijkse 
gewoonte organiseerden we een gratis ontbijt in het jeugdhuis. 
 
Alle aanwezige jeugdraadsleden zijn het er over eens dat het ontbijt ook dit jaar in orde was. 
Er kwamen veel kinderen en jongeren opdagen (± 270 à 275). Er is niets te bemerken op het 
ontbijt. Het ontbijt was ook dit jaar weer een groot succes. 
 
�NFO: Gunther Melis, jeugdconsulent (03 410 03 76) of Nele De Cnaep, voorzitter (0472 73 14 00) | 
www.jeugdnijlen.be | info@jeugdraadnijlen.be 
 
 
 



3. Erfgoeddag 2016 – Jeugdwerk in the picture 
 

Op 24 april 2016 vindt Erfgoeddag plaats. Het thema dit jaar is ‘Rituelen’. 
 
De erfgoeddag in onze regio staat in het teken van het jeugdwerk (heel wat verenigingen 
hebben immers rituelen). Na de vorige jeugdraad zaten Nele De Cnaep en Gunther Melis 
samen om enkele voorstellen op papier te zetten. 
 
Ondertussen heeft de jeugdconsulent ook al samen gezeten met de cultuurdienst en de 
erfgoedcel 'Kempisch Karakter'. Kempens Karakter coördineert immers het geheel (in meer 
dan 10 Kempense gemeenten wordt er rond dit thema gewerkt en zij bundelen het 
programma in één brochure). 
 
Volgende jeugdwerkinitiatieven bezorgden vorig jaar heel wat oude foto's om te laten 
digitaliseren: 
 

� Chiro Nele 
� Chiro Bevel 
� Chiro Elckerlyc 
� Chiro Pako (film werd doorgestuurd, enkele oude foto's dienen nog doorgestuurd te 

worden door Nele De Cnaep) 
 
Van enkele jeugdwerkinitiatieven werd er niets bezorgd. Zij ontbreken dus op de 
tentoonstelling die uitgewerkt zal worden. Ze kunnen echter de komende weken nog wel een 
selectie van een tiental oude foto's bezorgen aan de erfgoedcel om te laten digitaliseren. 
We roepen daarom Chiro Gust (Michiel Elst of Juliaan Daniëls?), Chiro Jong Leven (Hans 
Wittockx of Bart Gyzels?) en de Scouts & Gidsen (Jean-Pierre Vetters?) op om dit nog te doen. 
 
Jeugdconsulent Gunther Melis licht het voorstel toe dat voorlopig in gedachten is om als 
programma uit te werken tijdens Erfgoeddag: 
 

− De tentoonstellingsaffiches zullen bedrukt worden op een soort van PVC platen. Die 
zouden dan opgehangen kunnen worden in park Tibourschrans ('t Hofke) en er iets 
langer hangen dat het weekend. 

− Op Erfgoeddag zelf zouden we enkele afdelingen van de jeugdverenigingen laten 
afzakken naar 't Hofke om er samen pleinspelen te doen, massaspelen en misschien 
ook een zeskamp of een battle tussen de verenigingen. Voor de gewone bezoekers 
wordt een terras voorzien, er kan mogelijk een pannenkoekenbak  georganiseerd 
worden (waarbij we willen samenwerken met enkele kookouders uit de verenigingen) 
(in ruil voor deze hulp mag bijvoorbeeld elk lid van deze vereniging een gratis 
pannenkoek consumeren). Voor de individuele bezoekers met kinderen overwegen we 
ook om een workshop mini-sjorren te organiseren (met satéstokjes en rekkers). 

− Voorafgaand aan Erfgoeddag willen we een lezing organiseren, mogelijk in 
samenwerking met de bibliotheek. 
 

De jeugdraadsleden vinden dit een goed idee en gaan er van uit dat het wel moet lukken om 
enkele groepen van de jeugdbewegingen te laten deelnemen. Er moet wel nog verder 
afgesproken worden hoe we dit het beste praktisch gaan aanpakken en organiseren. We 
roepen daarvoor wellicht een vergadering bijeen (tijdelijke werkgroep). Charlotte Corthals, 
Ward De Lens en Nele De Cnaep stellen zich alvast kandidaat. 
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4. Nieuws uit de gemeente  
 

Schepen van Jeugd, Carrie Verelst, heeft een aantal nieuwtjes te melden: 
 

− De verbouwingen in de oude bibliotheek geraken stilaan afgerond. Alle diensten 
verhuizen naar daar en die verhuis is gepland om begin februari plaats te vinden. Met 
de opening van een deel van het nieuwe gemeentehuis zal ook een nieuwe manier van 
werken gelanceerd worden. Burgers zullen ook meer thuis digitaal kunnen raadplegen 
en opvragen. In het gemeentehuis komt één centrale balie waar burgers al heel wat 
zaken kunnen afhandelen. 
Wanneer je terecht moet in het gemeentehuis in 2016 maak je voor een aantal 
diensten vooraf een afspraak (digitaal of telefonisch). Later op het jaar zal dit 
mogelijk voor alle diensten ingevoerd worden. Je kan er nog steeds zo terecht maar 
op afspraak werken zal toch meer de trend worden. Voorzitter Nele De Cnaep vindt dit 
geen goed idee. Ze denkt dat heel wat jongeren zo naar de jeugddienst (en het 
gemeentehuis) moeten kunnen komen. Een afspraak maken gaat de drempel alleen 
maar verhogen. De schepen zegt dat beiden mogelijk zullen blijven. Tot slot stelt de 
schepen voor om samen met de jeugdraad een rondleiding te houden wanneer het 
eerste deel van het gemeentehuis afgewerkt is. In het voorjaar starten dan ook de 
werken om het huidige gemeentehuis helemaal te renoveren tot bibliotheek en locatie 
voor een aantal gemeentediensten. 

 

− Er komt een nieuwe speelruimte in Kessel achter het rusthuis. Het is de bedoeling om 
hier een groter speelterrein te voorzien (iets dat gelijkt op 't Hofke voor Nijlen). Om 
dit goed voor te bereiden zal de jeugddienst de komende weken verschillende 
inspraakacties organiseren. In het kader van haar schoolstage zal stagiaire Melanie 
Chiappino hier mee actie in ondernemen. Zij licht dit kort al even toe en vermeldt wie 
er allemaal betrokken zal worden (o.a. lagere schoolkinderen, buurtbewoners, 
kinderraad, jeugdraad, rusthuis, kinderopvang, jeugdwerk). 

 
�NFO: Carrie Verelst, schepen van Jeugd (0495 68 06 94), carrieverelst@gmail.com 
 
 

5. Doe je zeg  
 

- De jeugdraadsleden hebben geen bijzondere nieuwtjes te melden, enkel dat de 
kerstboomverbrandingen plaatsvinden op zaterdag 9 januari 2016 (bij Chiro Gust en 
Chiro Bevel) en zondag 10 januari 2016 (bij Chiro Pako). 
 

- Voorzitter Nele De Cnaep doet een een warme oproep om allemaal de brief aan de 
Sint in te vullen (in het kader van onze inspraakactie). Deze brieven kunnen nog 
ingediend worden op de jeugddienst/brievenbus tot en met 1 december 2015. 

 
- Jeugdconsulent Gunther Melis meldt ook nog enkele nieuwtjes: 

 

o Het subsidiereglement voor het inzetten van security op jeugdfuiven is 
goedgekeurd. Uitzonderlijk kunnen jeugdverenigingen dit jaar nog een subsidie 
aanvragen voor de evenementen die al voorbij zijn. Dit dient echter zeer snel 
te gaan... aanvragen dienen immers voor 1 december al terugbezorgd te 
worden. Alle financieel verantwoordelijken en hoofdverantwoordelijken kregen 
de info toegestuurd. 
 

o Er wordt ook een korte toelichting gegeven over de uitnodiging die iedere 
jeugdvereniging ontving over de inspraak- en inspiratieavond op dinsdag 
1 december 2015 over maatschappelijke kwetsbaarheid bij jeugd. Je kan dit 
uit interesse bijwonen of als je als jeugdwerk hier ervaring mee hebt. 
Voorzitter Nele De Cnaep zal de jeugdraad vertegenwoordigen op dit overleg. 
 

o Op woensdag 9 december 2015 vindt Trip Lokaal in Antwerpen plaats. De avond 
start om 18 uur met een hapje en drankje. Daarna kan je een workshop 
volgen. 



Er is een erg interessant aanbod voor jeugdwerkers en jeugdraadsleden. De 
avond is gedaan om 21 uur, met een afsluitende receptie. 
We gaan vanuit de jeugdraad met een delegatie naar daar. Info en programma 
op www.triplokaal.be. Inschrijven kan nog via de jeugdconsulent gebeuren. Er 
gaat al heel wat volk mee uit de jeugdraad en het jeugdwerk (o.a. via 
inschrijving langs de jeugddienst: Ward De Lens, Melanie Chiappino,          
Simen Thys, Nele De Cnaep, Matthias Heylen, Hanne Van den Broeck,           
Tim Joossens en Gunther Melis). 

 
 

6. Workshop: ‘Pesten in het jeugdwerk’ 
 

De jeugdraadsleden krijgen de kans om een workshop bij te wonen na de vergadering in 
jeugdhuis Kroenkel over "Pesten in het jeugdwerk" en de No-Blame aanpak, gegeven door 
vormingswerkers van Tumult vzw. 
 
 

7. Volgende jeugdraad 
 

We zien elkaar terug op 4 december 2015 om 20 uur in jeugdhuis Kroenkel met de 
aanwezigheid van een speciale gast. Ook andere leiding is welkom om mee te komen. We 
houden immers onze speciale jeugdraad "Op de schoot bij Sinterklaas". 
 
 

Nijlen, 26 november 2015 
 
 
 
 
 
 

 Melanie Chiappino 
Stagiaire jeugddienst 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 
 

 


