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JEUGDRAAD – VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2016 
 

 
Aanwezig: 
 

voor Chiro Bevel: Robbe Dillen, Lien Geeraerts en Laura Ver Elst; 
voor Akabe Tinamoe: Liselotte Franquet; 
voor Chiro Nele: Lieselotte Ceulemans en Evelien Maeyens; 
voor Speelplein Boemerang: Sofie Jacobs; 
voor Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn: Danish Gorris en Niels Schoeters; 
voor Chiro Jong Leven: Senne Jansens; 
voor Kroenkel vzw: Lore Hendrickx en Darlien Isenborghs; 
voor chirogewest Pallieter: Marijke De Beuckeleer en Nina Jansens; 
voor Chiro Pako-Me: Emma De bruyn en Anke Jacobs; 
voor Chiro Pako-Jo: Jonas Ceulemans en Pieter-Jan Janssens; 
 
Alexandra Peeters (voorzitter jeugdraad), Julie Van Roey (voorzitter jeugdraad), 
Carrie Verelst (schepen van Jeugd) en Gunther Melis (jeugdconsulent). 
 
Verontschuldigd: 
 

Ward De Lens (Chiro Gust), Karel Maeyens (Chiro Gust), Jill Rymen (Chiro Elckerlyc) en Bieke Sarens 
(Kroenkel vzw). 
 
 
1. Welkomstdrankje en kennismaking 
 

De eerste jeugdraad van het nieuwe werkjaar gaat van start in het gemeentehuis. Alle 
aanwezigen worden welkom geheten met een glaasje Fair Trade -bubbels, sinaassap of een 
biertje. In de raadzaal volgt een kennismaking met iedereen. 
 
 

2. Voorstelling jeugdraad Nijlen 
 

De Nijlense jeugdraad is een officieel gemeentelijk adviesorgaan. De jeugdraad geeft het 
(jeugd)beleid mee vorm, kan door de gemeente om advies gevraagd worden maar mag even 
goed zelf advies verlenen over alle zaken die ze wensen. Daarnaast is de jeugdraad ook een 
overlegorgaan voor de jeugdverenigingen en organiseert de jeugdraad af en toe zelf 
initiatieven of projecten. 
 



In de jeugdraad zetelen vertegenwoordigers van de jeugdwerkinitiatieven maar zijn ook 
individueel geïnteresseerde jongeren welkom. De jeugdraadsleden vertegenwoordigen de 
Nijlense jongeren. De jeugdraad heeft sinds dit werkjaar twee nieuwe voorzitters, dit zijn 
Alexandra Peeters (actief bij Chiro Bevel) en Julie Van Roey (actief bij Speelplein Boemerang) 
en zij zullen samen dus het voorzitterschap waarnemen tot juni 2018. 
 
Secretaris van de jeugdraad is jeugdconsulent Gunther Melis. Hij is niet stemgerechtigd. 
Tevens zetelt schepen van Jeugd, Carrie Verelst, ook in de jeugdraad als waarnemer vanuit 
het gemeentebestuur. Zij is eveneens niet stemgerechtigd. 
 
�NFO: Gunther Melis, jeugdconsulent (03 410 03 76) of Alexandra Peeters (0470 20 87 98) of         
Julie Van Roey (0478 75 09 68), voorzitters | www.jeugdnijlen.be | info@jeugdraadnijlen.be 
 
 

3. Verwachtingen voor het nieuwe werkjaar en planning 
 

In kleine groepjes werd door de jeugdraadsleden gebrainstormd over volgende vragen: 
 

� Wat verwachten jullie van de jeugdraad? 
� Waar moeten we als jeugdraad op inzetten? 
� Wat willen we met de jeugdraad naar het beleid toe bereiken? 

 

Dit leidde tot volgende reacties: 
 

- Jeugdwerk positief in beeld blijven zetten (bv. Speelhappening terug organiseren). 
- Culturele uitstappen blijven herhalen. 
- Fietsveiligheid is erg belangrijk (cfr. actie Koning Fiets enkele jaren geleden). 
- Speelhappening herhalen! 
- Actie rond bepaald thema opzetten en alle jeugdwerkinitiatieven bij betrekken. 
- Jeugdhuiswerking mee in de kijker zetten. 
- Jeugdraad in de kijker zetten en bekend maken bij brede publiek/jongeren. 
- Werken rond fuifbeleid – ’s nachts veilig naar huis. 
- Competitie tussen verenigingen – activiteit tussen leidingsploegen. 
- Jeugdraad als klankbuis met algemene problemen naar nationale koepels, ervaringen 

uitwisselen. 
- Parken (Beekpark en Tibourschrans) in kijker zetten. 
- Workshop ‘inrichten lokaal (opfleuren) en brandveiligheid’. 
- Overzicht ondersteuning gemeente in kijker zetten en promoten bij ganse 

leidingsploeg. 
 
De jaarkalender ziet er als volgt uit: 
 

Vergaderingen jeugdraad: 
• vrijdag 21 oktober 2016 - 20 uur (open jeugdraad) (in gemeentehuis) 
• vrijdag 2 december 2016 - 20 uur (met bezoek Sint) (in lokalen Chiro Gust) 
• vrijdag 24 februari 2017 - 20 uur (carnavaleditie) (locatie nog te bepalen) 
• zaterdag 18 maart 2017 - 9.30 uur (ontbijtvergadering samen met kinderraad) 

(gemeenschapscentrum 't Dorp Kessel) 
• vrijdag 21 april 2017 - 20 uur (met workshop) (locatie nog te bepalen) 
• vrijdag 12 mei 2017 - 18.30 uur (met barbecue) (locatie nog te bepalen) 

 
Voorlopige ideetjes voor de workshop: alcoholbeleid in de jeugdvereniging, opfleuren en 
inrichten lokaal op brandveilige en goedkope creatieve manier, sjorren. Andere suggesties 
blijven welkom. 
 
Andere data: 

• woensdag 16 november 2017 - 18 uur: Triple Lokaal Antwerpen: ontmoeting met 
andere jeugdraden, allerlei gratis workshops, hapje en drankje van provincie 

• zondag 5 maart 2017 - 10.30 uur: Ontbijt van de Vrijwilliger 
 



De jeugdraadsleden gaven al aan dat er dit jaar terug een Speelhappening georganiseerd mag 
worden. De datum moet dan nog vastgelegd worden. 
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4. Avond van het Jeugdwerk 2016 - 7 oktober 2016 
 

Op vrijdag 7 oktober 2016 vindt in gemeenschapscentrum 't Dorp te Kessel de 12de editie van 
de Avond van het Jeugdwerk plaats, de bedankavond voor de vrijwilligers uit het jeugdwerk. 
 
Het eerste deel van de avond, de 1ste After (Jeugd)Work, begint om 18.30 uur en richt zich 
enkel op de kookouders, volwassen begeleiders, leden van bouwcomités of groepsraden. Zij 
krijgen een ontvangst met hapjes en enkele drankjes. 
 
Vanaf 20.15 uur verwachten we dan alle jeugdwerkers voor de eigenlijke Avond van het 
Jeugdwerk. We starten met een glaasje bubbels en enkele versnaperingen om daarna 
hopelijk goed te lachen met een comedyshow 'De Nonsens Alliantie' (improvisatietheater). 
Rond 22.30 uur biedt de jeugdraad een gratis vat aan en wordt er getrakteerd met 
hamburgers op de grill (foodtruck -concept) om af te sluiten met een afterparty met 
dj Petro en dj's Sprietmar und Kroembal. Alle jeugdwerkers kregen een uitnodiging bezorgd. 
 
De hoofdverantwoordelijken dienen aan jeugdconsulent Gunther Melis tegen eind september 
te laten weten met hoeveel personen ze zullen komen. 
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5. Dag van de Jeugdbeweging 2016 - 21 oktober 2016 
 

Op vrijdag 21 oktober 2016 vieren we de Dag van de Jeugdbeweging. Die dag toont iedereen, 
die lid is van een jeugdbeweging, hoe fier zij/hij is door in uniform naar school/werk te gaan. 
 
De jeugdraad en jeugddienst organiseren die dag 's ochtends een gratis ontbijt in jeugdhuis 
Kroenkel, naar jaarlijkse traditie. Tussen 6.45 uur en 9 uur is iedereen welkom voor een 
eerlijk ontbijt (een deel van het ontbijt komt van de wereldwinkel). 
 
Er bieden zich al een aantal helpers aan om 's morgens te helpen tijdens het ontbijt: 
Julie Van Roey, Darlien Isenborghs, Carrie Verelst, Sofie Jacobs, Danish Gorris en 
Marijke De Beuckeleer (tot 8.30 uur). Gunther Melis brieft iedereen nog. 
 
's Avonds vindt er een Open Jeugdraad plaats in het gemeentehuis en de avond wordt 
afgesloten met een fuif in jeugdhuis Kroenkel voor het goede doel (als het jeugdhuis wil mee 
werken). Meer info volgt nog. 
 
Tijdens de open jeugdraad willen we te weten komen wat er leeft bij jongeren in onze 
gemeente en zullen we enkele methodieken toepassen om hierover te babbelen (enkele 
suggesties: speeddaten, stellingenspel, mindmapping, ...). 
 
Naar goede doelen zijn er al enkele voorstellen: lokaal goed doel, Kom Op Tegen Kanker, 
Think Pink, Sensoa, Project Peru of Brazilië (onderwijsprojecten kansarme kinderen), vzw 
Feestvarken, Nijlens goed doel dat op kinderen richt, Make A Wish, iets dat zich naar 
jongeren richt. 
 
(nvdr. na de jeugdraad beslissen de jeugdraadsleden om Rode Neuzen Dag te steunen) 
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6. Nieuws uit de gemeente 
 

Schepen van Jeugd, Carrie Verelst, heeft enkele nieuwtjes: 
 

• Zowel op de Oude Bevelsesteenweg als de Grote Puttingbaan zullen kortelings een 
aantal wegversmallingen verschijnen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. 
 

• Aan sporthal De Putting zal het bestaande speelterrein vergroot worden. Er wordt 
namelijk een heel nieuw deel aangelegd als inclusiespeelterrein, met speeltuigen die 
beter toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking (bijvoorbeeld in een 
rolstoel). De jeugddienst en groendienst zijn trekkers van dit project. Tegen de zomer 
van 2017 zou het speelterrein afgewerkt moeten zijn. 
 

• De werken aan het gemeentehuis/bib hebben vertraging opgelopen door een aantal 
onvoorziene werken (in kelder, nieuwe leidingen, ...). Er wordt gehoopt om de nieuwe 
bib te kunnen openen in het late voorjaar of tegen de zomer aan maar dat hangt 
uiteraard af van het verdere verloop van de werken. 

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

7. Doe je zeg 
 

- Een aantal jeugdraadsleden geeft mee dat er dringend snoeiwerken dienen te 
gebeuren naast en over de fietspaden van Nijlen naar Kessel en Kessel naar Nijlen, er 
zijn laaghangende takken, doornstruiken die een deel van het fietspad versperren, ... 
Schepen Carrie Verelst geeft mee dat dit een gewestweg is maar dat ze de problemen 
zal aankaarten bij de bevoegde diensten. 
 

- Chiro Nele vraagt of de fuifbox uitgebreid kan worden met een 2e kegel-zaklamp. Een 
aantal andere aanwezigen bevestigen dat dit een goede uitbreiding zou zijn. De 
jeugdconsulent geeft mee dat de budgetten voor dit jaar opgebruikt zijn maar dat 
deze aanvulling in januari kan gebeuren. 
 

- Chiro Nele trekt in twijfel of de uitleen van de podia correct gebeurd is. Zij hebben 
een jaar geleden de podia gereserveerd voor hun heemfeesten en deze niet gekregen 
wegens reeds gereserveerd. Aangezien je maar een jaar vooraf mag reserveren, 
snappen zij niet hoe dit dus kan. De jeugdconsulent zal dit nagaan bij de 
uitleendienst. 
 

- Chiro Nele vraagt zich af of andere jeugdverenigingen niet geïnteresseerd zijn om op 
enkele vaste locaties in de gemeente grote publiciteitsborden te hebben staan die 
gebruikt kunnen worden voor de promotie van de activiteiten. Alle verenigingen 
moeten deze vraag maar eens bekijken en dan kunnen we bekijken of we hier een 
gezamenlijke vraag kunnen van maken naar het gemeentebestuur toe. 
 

- Jeugdconsulent Gunther Melis geeft nog enkele nieuwtjes/vragen mee: 
 

o De promoflyer met de contactgegevens van alle jeugdbewegingen gaat in druk 
en wordt uitgedeeld in alle scholen. 

o De jeugdgids wordt pas in oktober aangepast en zal daarna herdrukt worden. 
Deze wordt meegegeven met nieuwe inwoners en is verkrijgbaar in alle 
gemeentelijke gebouwen. Jeugdverenigingen mogen hiervoor nog recente foto's 
van goede kwaliteit doorsturen naar de jeugddienst. 
 

- Een aantal jeugdverenigingen hebben hun activiteiten al doorgegeven zodat iedereen 
er rekening kan mee houden bij het plannen van nog andere activiteiten om te 
voorkomen dat het jeugdwerk elkaar begint te concurreren. We voegen deze 
jaarkalender onderaan het verslag toe. Aanvullingen mogen doorgestuurd worden naar 
de jeugddienst. 

 
 
 
 
 
 



8. Volgende jeugdraad 
 

De jeugdraad komt terug bijeen voor een speciale editie op vrijdag 21 oktober 2016 om 
20 uur. Het is dan open jeugdraad dus iedereen is welkom. 
 
 

Nijlen, 7 oktober 2016 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 
 
 

J A A R K A L E N D E R   2 0 1 6   -   2 0 1 7 
 

OKTOBER 2016 
14: Passionele Fuif Chiro Nele (heemfeesten) 
14: Summer in October -festival jeugdhuis Kroenkel 
15: Retro Party Chiro Nele (heemfeesten) 
15: Summer in October -festival jeugdhuis Kroenkel 
16: Ristorante Chiro Nele (heemfeesten) 
28: 'k Zal A Pako Party 23 (fuif) Chiro Pako 
30: Spaghettidag Chiro Pako 

NOVEMBER 2016 
01: Pannenkoekenbak Chiro Gust 

04-05-06: Mosselfeesten Scouts & Gidsen - Akabe Tinamoe 
19: Aspifest (fuif) Chiro Bevel 

26: Restaurantdag Chiro Elckerlyc 

JANUARI 2017 
07: Kerstboomverbranding Chiro Gust 
07: Kerstboomverbranding Chiro Bevel 
08: Kerstboomverbranding Chiro Pako 

FEBRUARI 2017 
03: Moe, ge kunt beter ni zat zijn voor ne quiz - Chiro Elckerlyc 

04: Moe, ik zen ni zat-fuif Chiro Elckerlyc 
12: Croquemonsieurdag Chiro Nele 

MAART 2017 
04: Quiz Chiro Bevel 
11 of 18: Chiro Bevel does Max 
19: Barbecuedag Chiro Gust 

APRIL 2017 
14: Aspifuif Chiro Gust en Chiro Nele 
17: Free Podium jeugdhuis Kroenkel 

28: Chirofoaf Bevel (heemfeesten) 
29: feestavond (invulling nog te bepalen) Chiro Bevel (heemfeesten) 

30: Restaurantdag Chiro Bevel (heemfeesten) 

MEI 2017 
06: Carwash Chiro Nele 

AUGUSTUS 2017 
06: Jour Tibour 

25: Gustingfuif Chiro Gust (heemfeesten) 
26: Bal Chiro Gust (heemfeesten) 

27: Restaurantdag Chiro Gust (heemfeesten) 


