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JEUGDRAAD – VRIJDAG 2 DECEMBER 2016 
 

 
Aanwezig: 
 

voor Chiro Bevel: Robbe Dillen; 
voor Akabe Tinamoe: Liselotte Franquet; 
voor chirogewest Pallieter: Nina Jansens; 
voor Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn: Danish Gorris en Niels Schoeters; 
voor Chiro Jong Leven: Senne Jansens en Simen Thys; 
voor Kroenkel vzw: Stijn Buyckx; 
voor Chiro Pako-Me: Emma De bruyn en Anke Jacobs; 
voor Chiro Gust: Ward De Lens en Karel Maeyens; 
voor Chiro Elckerlyc: Jill Rymen; 
 
Alexandra Peeters (voorzitter jeugdraad), Julie Van Roey (voorzitter jeugdraad), 
Carrie Verelst (schepen van Jeugd) en Gunther Melis (jeugdconsulent). 
 
Verontschuldigd: 
 

Pieter-Jan Janssens (Chiro Pako-Jo), Jonas Ceulemans (Chiro Pako-Jo), Lieselotte Ceulemans    
(Chiro Nele), Evelien Maeyens (Chiro Nele), Sofie Jacobs (Speelplein Boemerang),                        
Marijke De Beuckeleer (chirogewest Pallieter) en Bieke Sarens (Kroenkel vzw). 
 
 
Tijdens deze jeugdraad waren we te gast bij Chiro Gust en kregen we tijdens de pauze een 
rondleiding in de lokalen. Graag bedanken we Chiro Gust voor de traktatie van enkele 
drankjes! 
 
Tevens kreeg de jeugdraad het bezoek van Sinterklaas die voor alle leden een kleine 
versnapering mee bracht. 
 
 
1. Verslagen vorige jeugdraden 
 

De verslagen van de jeugdraad op 23 september 2016 en op 21 oktober 2016 (open 
jeugdraad) worden goedgekeurd. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
 
 



2. Evaluatie Avond van het Jeugdwerk 2016 
 

Op vrijdag 7 oktober 2016 vond 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, begon om 18.30 uur en richtte zich 
enkel op de kookouders, volwassen begeleiders, leden van bouwcomités of groepsraden. Zij 
waren zeer tevreden en konden het initiatief enorm appreciëren. 
 
Vanaf 20.15 uur kwamen dan alle jeugdwerkers toe voor de eigenlijke Avond van het 
Jeugdwerk. Er werd gestart met een glaasje bubbels en enkele versnaperingen om daarna te 
lachen (sommigen veel, sommigen wat minder) met de comedyshow 'De Nonsens Alliantie' 
(improvisatietheater). Rond 22.30 uur werd een gratis vat aangesloten en werd er getrakteerd 
met hamburgers op de grill (foodtruck -concept). Tevens vond er een afterparty plaats met 
dj Petro en dj's Sprietmar und Kroembal. 
 
Nadien werd een korte bevraging gehouden waaraan 39 jeugdwerkers deelnamen. De 
voornaamste resultaten: 
 

• Editie 2016 kreeg in totaliteit een gemiddelde score van 7,5/10. 
• De comedyshow werd door de helft van de aanwezigen gesmaakt. De andere helft 

vond het maar niks. 
• Goede sfeer maar er werd wat meer interactie tussen het jeugdwerk onderling 

gemist. (Terug iets met een wedstrijd doen tussen de verenigingen?) 
• Het eten was vrij laat. Sommigen vinden tafelen leuker. 
• De afterparty was geslaagd maar er bleef niet zo veel volk, vooral omdat er nog 

verschillende andere feestjes waren. 
• Hapjes en drankjes kregen een gemiddelde score van 8/10. Jeugdraadsleden vullen 

nog aan dat de hamburgers superlekker waren maar dat het voor sommigen te veel/te 
groot was. 

• Goed dat er terug activiteiten waren voorzien (was vorig jaar enkel gezellig samenzijn 
en dat vonden sommigen toch minder toen). 

 
De jeugdwerkers die niet aanwezig waren op de Avond van het Jeugdwerk gaven aan dat ze 
afwezig waren omdat ze al iets anders in hun agenda hadden gepland en dus niet konden 
komen (in 3/4 van de gevallen zo). 
 
Wie al ideetjes heeft voor de editie van volgend jaar, mag deze doorsturen! De Avond van het 
Jeugdwerk zal dan plaatsvinden op vrijdag 6 oktober 2017. 
 
�NFO: Gunther Melis, jeugdconsulent (03 410 03 76) | www.jeugdnijlen.be | jeugddienst@nijlen.be 
 
 

3. Evaluatie Dag van de Jeugdbeweging 2016, open jeugdraad en Rode Neuzenfuif 
 

Op vrijdag 21 oktober 2016 vierden we de Dag van de Jeugdbeweging. De jeugdraad en 
jeugddienst organiseerden 's ochtends een gratis ontbijt in jeugdhuis Kroenkel. Er kwamen 
een 270 à 275 kinderen en jongeren langs, een mooi aantal, vergelijkbaar met andere 
jaren. De aanwezigen vonden het lekker (en tof dat er ook wafels waren - die hebben we 
gesponsord gekregen). 
 
's Avonds vond er een Open Jeugdraad plaats in het gemeentehuis. Er waren niet zo veel 
extra aanwezigen wat wel jammer was. Het sumoworstelen viel erg in de smaak en de 
debatten in de raadzaal waren ook wel interessant. 
 
Nadien vond in jeugdhuis Kroenkel een Rode Neuzenfuif plaats, voor het goede doel dus. 
Naast verkoop van rode neuzen, bracht vooral de fuif heel wat geld in het laatje. De ganse 
avond is er best wel wat volk langs gekomen die vooral heel wat gedronken hebben. 



Het was een geslaagd feestje. We konden ook drie lokale dj's programmeren die gratis 
kwamen draaien voor het goede doel waarvoor dank. 
 
De jeugdraad mocht een bedrag van 712,30 euro overmaken aan de actie Rode Neuzen, die 
jongeren met psychische problemen in de kijker zet. 
 
�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 
 
 

4. Werkjaar 2016-2017 - projecten 
 

In kleine groepjes werd alvast gebrainstormd over enkele mogelijke projecten voor het 
lopende werkjaar. Het is de bedoeling dat de jeugddienst hier al verder mee kan aan de slag 
gaan en dat we als jeugdraad op de volgende vergadering eventueel ook nog een aantal 
voorbereidingen verder bespreken (of dat er nog een aparte vergadering volgt indien nodig). 
 
Speelhappening, editie 2017?! 
 

� andere locatie: in 't Hofke of in Bevel of Kessel een keertje? 
� in het voorjaar: april of mei 
� randanimatie met muziek? 
� aanbod voor tieners beter uitwerken (en apart van de andere activiteiten aanbieden) 
� thema kiezen en elke jeugdvereniging voorziet ook een activiteit 

 
Sensibiliseren... jongeren en alcohol? 
 

� preventief werken - gekoppeld aan Facebook-actie - in secundaire scholen 
� ludiek aanbod op fuiven (zatte bril, laten blazen, ...) 
� voordrinken = probleem (ook vaak met sterke drank) = zorgt al wel eens voor hinder op 

fuiven 
� nuttig versus effectief? 

 
Jeugdwerk, iets competitie-iets...  
 

� iets met prijzen en wisselbeker 
� op verplaatsing, in zomervakantie of ...? 
� fysiek versus intellectueel 
� in plaats van culturele uitstap eens gaan lasershooten of paintballen 
� nog verder uit te werken over na te denken 
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5. Masterplan Toerisme en Recreatie Nijlen - uitnodiging toelichting 
 

Op dinsdag 6 december 2016 om 19.30 uur zal in de refter van het Githo een toelichting 
gegeven worden voor alle adviesraden over het tussentijdse rapport van het Masterplan 
Toerisme en Recreatie Nijlen. De jeugdraad zal vertegenwoordigd worden door Niels 
Schoeters, Danish Gorris, Darlien Isenborghs, Julie Van Roey en Gunther Melis. 
 
De jeugdconsulent zal ook nog een link doorsturen naar alle jeugdraadsleden. Wie wil kan dan 
het tussentijdse rapport eens doornemen. Het is de bedoeling dat de jeugdraad na de 
toelichting een kort advies opmaakt. We zullen dit volgende jeugdraad extra toelichten maar 
het zijn de aanwezigen op dinsdag 6 december 2016 die het advies zullen schrijven. 
 
�NFO: Gunther Melis, jeugdconsulent (03 410 03 76) | www.jeugdnijlen.be | jeugddienst@nijlen.be 
 
 
 
 



6. Doe je zeg en nieuwtjes 
 

De eerstkomende culturele uitstap vindt plaats op vrijdag 23 december 2016 en gaat 
richting de voorstelling "Zwanemans" in het Paleis te Antwerpen. Er zijn nog wel enkele 
tickets beschikbaar dus reserveer zeker nog je plekje. 
 
 

7. Volgende jeugdraad 
 

De jeugdraad komt terug bijeen voor een speciale editie op vrijdag 24 februari 2017 om 
20 uur. Het is dan jeugdraad in carnavalthema... dat betekent dat iedereen verkleed mag 
komen. :-) 
 
 

Nijlen, 19 december 2016 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 
 
 
 
 
 

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

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 
05: Breugelbuffet Chiro Jong Leven 
12: Croquemonsieurdag Chiro Nele 

MAART 2017 
04: Quiz Chiro Bevel 
11 of 18: Chiro Bevel does Max 
19: Barbecuedag Chiro Gust 
31: Ge zijt Zelf een Fuif - Chiro Jong Leven 

APRIL 2017 
01: Quiz Akabe Tinamoe 

17: Free Podium jeugdhuis Kroenkel 
21: Aspifuif Chiro Gust en Chiro Nele 

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

30: Restaurantdag Chiro Bevel (heemfeesten) 

MEI 2017 
06: Carwash Chiro Nele 
? Fuif Chiro Pako ? 

AUGUSTUS 2017 
06: Jour Tibour 

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

27: Restaurantdag Chiro Gust (heemfeesten) 


