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JEUGDRAAD – VRIJDAG 12 MEI 2017 
 

 
Aanwezig: 
 

voor Chiro Bevel: Robbe Dillen, Lien Geeraerts en Laura Ver Elst; 
voor Akabe Tinamoe: Liselotte Franquet; 
voor chirogewest Pallieter: Marijke De Beuckeleer en Nina Jansens; 
voor Scouts Sparrijders en Gidsen Harlekijn: Danish Gorris en Niels Schoeters; 
voor Chiro Jong Leven: Simen Thys (enkel deel 1); 
voor Chiro Pako-Me: Emma De bruyn en Anke Jacobs (enkel deel 1); 
voor Chiro Elckerlyc: Dorien Matthys en Jill Rymen; 
voor Chiro Gust: Ward De Lens en Karel Maeyens; 
voor Speelplein Boemerang: Sofie Jacobs; 
voor Kroenkel vzw: Stijn Buyckx en Bieke Sarens; 
 
Alexandra Peeters (voorzitter jeugdraad), Julie Van Roey (voorzitter jeugdraad), 
Darlien Isenborghs (onafhankelijke) en Gunther Melis (jeugdconsulent); 
 
Verontschuldigd: 
 

Carrie Verelst (schepen van Jeugd) en Evelien Maeyens (Chiro Nele). 
 
 
De laatste jeugdraad van het werkjaar wordt afgesloten met een gezellige barbecue om alle 
jeugdraadsleden te danken voor hun engagement. 
 

Na de barbecue brengen we nog een kort bezoekje aan de Oxfam Wereldwinkel te Nijlen 
waar ze ons kort de werking voorstellen en enkele proevertjes mee geven. 
 
1. Verslag vorige jeugdraad 
 

Het verslag van de jeugdraad op 18 maart 2017 wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Evaluatie overleg kinderraad en culturele uitstap 
 

De vorige jeugdraad vergaderden we samen met kinderraad en jeugdraad. De jeugdraads-
leden vonden het een erg productieve vergadering en plezant om te doen. Ze vonden het ook 
zeer nuttig dat er uitgewisseld kon worden met de schepen van Openbare Werken. 



Ook de overhandiging van de Klimaatbundel door enkele Nijlense kinderen aan de 
burgemeester was interessant om te horen. De overhandiging werd in het verslag niet 
vermeld. 
 
De culturele uitstappen hadden het afgelopen werkjaar minder interesse. Toch waren het 
goede voorstellingen, afwisselend en elk met eigen stijl. Ook de laatste uitstap naar Pieter 
Embrechts viel erg in de smaak. 
 
Er wordt wel geopperd om volgend jaar enkel voorstellingen in het weekend te programmeren 
(niet onder de week). 
 
Naar volgend werkjaar toe, wordt er voorgesteld om naar volgende voorstellingen te gaan 
kijken: 

- musical ‘De Kleine Zeemeermin’ (kinderraad en jeugdraad) 
- een voorstelling van het Ballet van Vlaanderen 
- een goede comedyshow of circus Ronaldo of zo… 
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3. Evaluatie Speelhappening 2017 
 

Op zondag 2 april 2017 vond de Speelhappening plaats rond Kessel-Fort. We hadden prachtig 
weer en er kwam veel volk opdagen (zelfs enkele jeugdbewegingen uit Lier en Viersel 
kwamen langs). 
 
Een korte evaluatie: 

- de leiding en leden vonden het leuk en een erg geslaagde activiteit; 
- er was een afwisselend aanbod dat in de smaak viel bij de aanwezigen; 
- voor de klimmuur en deathride was het erg lang aanschuiven; 
- voor oudere leden was er nog altijd niet zeer veel aanbod (ze konden we mee gaan 

koken en lasershooten/junior paintballen maar sommigen hadden te laat hun plekje 
gereserveerd); 

- locatie was super = veel beter dan het kerkplein; 
- de activiteiten van Chiro Bevel en Chiro Pako konden beter uitgewerkt worden (was nu 

last minute ineengestoken en trokken dan ook wat minder volk dan de andere 
activiteiten); 

- volgende keer zelf een drankstand voorzien (nu in cafetaria, duur voor sommige 
kinderen en ook erg druk). 

 
In het voorjaar van 2019 mag er een nieuwe editie van de Speelhappening georganiseerd 
worden, vinden de aanwezige jeugdraadsleden. 
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4. Evaluatie werkjaar 2016-2017 
 

Alle jeugdraadsleden konden via de “methodiek van de hand” hun evaluatie opschrijven over 
het voorbije werkjaar… we geven hier een samenvatting mee: 
 
Meest geslaagde initiatief/jeugdraadproject afgelopen werkjaar: 

• ontbijtvergadering jeugdraad-kinderraad 

• Ontbijt Dag van de Jeugdbeweging 

• Speelhappening 

• Rode Neuzenfuif 
(verschillende antwoorden werden meerdere keren gegeven) 



 
We vonden goed: 

• sfeer op jeugdraad zit goed 

• de fuif (Rode Neuzen-fuif) was erg geslaagd 

• Avond van het Jeugdwerk (maar kunnen we nog beter maken als volk langer blijft 
feesten) 

• een keertje samen vergaderen met kinderraad was erg nuttig 

• samenwerking tussen het jeugdwerk zit goed, sfeer zit goed 

• goede communicatie vanuit de jeugddienst 

• jeugdraadsleden worden al eens in de watten gelegd en dat appreciëren we 

• verslagen staan online, worden gemaild en wie wil kan ze ook op papier krijgen = 
goede dienstverlening van de jeugdconsulent 

• terugkoppeling door schepenen is handig om horen 

• leuk als je bij een andere vereniging vergadert en je daar een rondleiding krijgt 

• tof voorzittersduo 
 
We vonden niet goed: 

• open jeugdraad (afgelopen editie kreeg minder opkomst) 

• we missen het kalender-kaartje (bankkaart-formaat) met werkjaar op (vorige jaren 
maakte de jeugddienst dit wel – dit jaar was er geen) 

• enkele vergaderingen duurden wat te lang 

• graag terug “vaste datum” (eerste vrijdag van de maand maar niet elke maand dus) 

• opvolging resultaten inspraakacties op en buiten jeugdraad nog beter opvolgen (ook 
actie rond sensibilisering alcohol) 

• samenwerking met andere adviesraden is er niet echt 
 
We kunnen nog verbeteren: 

• nog een keertje meer bij een jeugdvereniging vergaderen (al is dit niet altijd 
makkelijk omdat vele lokalen verhuurd worden tijdens de weekends) 

• jongeren buiten het jeugdwerk mee betrekken 

• minstens elk werkjaar een workshop aanbieden voor het jeugdwerk 

• de uitnodigingen mogen nog wat vroeger verstuurd worden (via post) 

• culturele uitstappen: mee op zoek gaan hoe we meer jongeren kunnen betrekken 

• terugkoppeling gemeentebestuur op onze input missen we al wel eens, wat gebeurt er 
mee, krijgt er iets gevolg, … 

• teambuilding met jeugdraad – na de vergadering samen nog iets gaan drinken 

• jeugdraad mag ook al eens een maatschappelijke actie op poten zetten 
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5. Memorandum verkiezingen 2018 - opstart 
 

We willen samen met andere adviesraden een memorandum schrijven waarin we een aantal 
aanbevelingen mee geven naar de politieke partijen in aanloop van de gemeenteraads-
verkiezingen in het najaar van 2018. We willen dit tegen eind 2017 klaar hebben. 
 
Er wordt voorgesteld om: 
 

- op Jour Tibour en enkele fuiven een fotostand of zo te voorzien waarbij jongeren 
kunnen opschrijven wat er volgens hen in Nijlen nog ontbreekt en zich dan met deze 
tekstballon laten fotograferen; 

- op Speelplein Boemerang, de Grabbelpas en kampen kinderen fotograferen met 
tekstballonnen waarin ze schrijven wat zij nog missen in onze gemeente. 

 



Op basis daarvan en op basis van onze eerder gevoerde inspraakacties kunnen we dan zeker 
voor jeugd de belangrijkste besluiten bundelen. 
 
Enkele jeugdraadsleden geven noodzaak voor grotere deftige fuiflocatie nog eens mee. 
 
Enkele jeugdraadsleden geven zich op om eens een keer samen te komen (in zomervakantie 
dus): Darlien Isenborghs, Bieke Sarens, Dorien Matthys, Sofie Jacobs, Jill Rymen,                
Nina Jansens, Julie Van Roey, Alexandra Peeters, Emma De bruyn en Marijke De Beuckeleer. 
Zij worden nog gecontacteerd door Gunther Melis. 
 
 

6. Doe je zeg en nieuwtjes 
 

- Op vrijdag 6 oktober 2017 vindt de Avond van het Jeugdwerk plaats. Communiceer de 
datum al zeker naar de huidige leidingsploeg en noteer hem voor de nieuwe 
leidingsploeg (en hou er rekening mee in de planning). 
 

- De firma Durabrik wil een goed doel uit onze gemeente 1000 euro schenken. Het 
schepencollege vraagt welk goed doel de jeugdraad wenst voor te dragen. Unaniem 
wordt gekozen voor Akabe Tinamoe. 
 

- Nijlen fietst de wereld rond. De campagne gaat van start op 21 mei en loopt tot 
19 juni.  Er wordt een warme oproep gedaan om ook met jeugdverenigingen deel te 
nemen aan de campagne. Er worden nog flyers uitgedeeld. 
 

- Stijn Buyckx vraagt zich af of de gemeente geen uitleendienst voor verenigingen kan 
voorzien met speciale (werk)materialen: bijvoorbeeld een boormachine, remorque, … 
 

- Robbe Dillen informeert of de jeugdraad ook iets zal organiseren rond de gemeente-
raadsverkiezingen zelf. Dat zal volgend werkjaar een project worden. 
 

- Darlien Isenborghs wil nog meegeven dat ze het een erg leuk werkjaar vond en al 
uitkijkt naar het najaar om terug van start te gaan. 
 

- Promotie voor allerlei activiteiten: 23-24-25 juni: Broechemsesteenweg Kermis van de 
scouts – 30 juni: zomerbar Chiro Gust – 25-26-27 augustus: heemfeesten Chiro Gust 
(met fuif, comedyavond en eetfestijn) – 8-9-10 september: heemfeesten Chiro Jong 
Leven 
 

- De meest actieve jeugdraadsleden afgelopen werkjaar waren Danish Gorrens, Niels 
Schoeters en Liselotte Franquet. Zij waren op alle vergaderingen aanwezig (samen 
met de voorzitters en de jeugdconsulent). De drie jeugdraadsleden kregen nog een 
lekkere verrassing cadeau. 

 
 

Nijlen, 13 juni 2017 
 
 
 
 
 
 

Gunther Melis 
Jeugdconsulent 

Jeugddienst Nijlen 


