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     VERSLAG ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD                                                             

DONDERDAG 31 MAART 2022  - BUURTHUIS TER SMISSE  

Verwelkoming 
Aanwezig:  

Helena Kint en Celia Ben Slimane (Chiromeisjes SA), Laurens Van Haver (Chiro Waks), Dominik 

Butryn (JH JoeNiz) Kitty Buschodts (waarnemend, gemeenteraadslid), online - Luc Kennis (schepen 

voor jeugd), Lieselotte Van Arnhem (jeugdraadvoorzitster), Kristien Schryvers (jeugddienst).  

Twee JAC-medewerkers (Florence Gommeren  + teamverantwoordelijke CAW),  Robine Spaepen en 

Valerie Meynen (OverKop/Arktos) 

 

Verontschuldigd :  

Héline Jochums (Scouts Zoersel), Rik Lundström (penningmeester) 

 

Vooraf  
 

Sinds kort zijn er twee jongerenwelzijnspartners actief in de regio Voorkempen. Tijd om ze aan jullie 

voor te stellen zodat jullie weten waar en waarvoor jullie bij hen terecht kunnen.  

 

Voorstelling JAC (zie ook bijgevoegde PPT-presentatie) 

JAC staat voor jongerenadviescentrum en is sinds een paar jaar onderdeel van CAW Doelgroep : 12 

tot 25 jarigen 

Doel : krachtgerichte, integrale, laagdrempelige hulpverleningstrajecten aanbieden, gratis, anoniem en 

vrijwillig op het ritme van de jongeren. Geen VT-aanbod.  

Traject : vraagverheldering + verkenning verschillende levensdomeinen –  traject JAC (info/advies 

geven, coaching) of dooverwijzing externe dienst  - > doel : terug zelfstandig functioneren.  

Bereikbaarheid : telefoon, chat, op afspraak -> zie flyer  

       CAW-huis Voorkempen, Handelslei 151, 2980 Zoersel : afspraak maken 

      JAC-corners : JAC-medewerker maakt een afspraak op locatie in jouw buurt.  

    Medewerker Voorkempen :  roxanne.cauberghs@cawantwerpen.be  

Nvdr : Hannelore die in de PPT staat heeft laten weten dat ze doorschuift en 

niet langer JAC-medeweker is voor de Voorkempen. 
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Voorstelling OverKop (zie ook bijgevoegde PPT-presentatie) 

Ontstaan : Rode Neuzendag (VT-besteding, workshops, ontmoeting) 

3 Doelen :  

1) jongeren ondersteunen bij mentaal welzijn 

2) informele ontmoeting om te verbinden en netwerk rond jongeren uit te bouwen 

door veilige ontmoetingsplaats in Overkop-huis aan te bieden, maar ook door langs te 

gaan waar jongeren samenkomen.  

3) jongeren ondersteunen zodat ze volwaardig kunnen participeren in de samenleving 

Bereikbaarheid :  

Overkophuis Voorkempen : JOTH Zandhoven, Vierselbaan 13. 2240 Zandhoven 

➔ zoeken nog steeds vrijwilligers en leiden hen ook op. De vrijwilligers begeleiden 

mee vrijetijdsactiviteiten. Binnen het Overkop-huis kan je ook in gesprek gaan 

met vrijwillige therapeuten.  

OVERKOP-medewerkers gaan op stap op ontmoetingsplekken in de Voorkempen. Zo 

passeerde ze 23/3 reeds langs skateterrein Turtle Yard.  

Hun activiteiten zijn te volgen op instagram en FB : overkop_voorennoorderkempen 

 
Conclusie :  

De Voorkempen is twee instanties rijker die mee instaan voor het welbevinden van onze 

jongeren. Jullie als jeugdwerkers zijn hierbij belangrijke brugfiguren om deze instanties ook 

mee bekend te maken bij de jongeren of jongeren naar hen door te verwijzen. (zie ook bijlage 

flyer JAC).  

Verschil tussen beide is vooral dat Overkop outreachend werkt (de baan op gaat) en via het 

opzetten van vrijetijdsactiviteiten/ontmoetingsmomenten wil werken aan het welzijn van 

jongeren.  

JAC kan je een afspraak maken als je met vragen zit zowel informatief als echt een probleem. 

Dan contacteert een JAC-medewerker je om een gesprek in te plannen.  

 

Terugblik   
Goedkeuring verslag 24/2/2 : ok 

 
Terugkoppeling vragen en  adviezen jeugdraad 

- Waksation werd goedgekeurd als jeugdspeerpuntactie.  

- Reglement kampvervoertoelage en uitleendienst werden goedgekeurd op de 

gemeenteraad. Er werd wel gevraagd aan de firma waar de bekers worden gehuurd om 

verder werk te maken van het beloofde depot in Deurne zodat de bekers niet te ver 

getransporteerd moeten worden.  

- Schepen Danny Van de Velde gaf aan dat de vraag van KLJ Halle om 240l-containers te 

voorzien om PMD zakken te voorzien, niet aan de orde was. Het wegwaaien van blauwe 

PMD-zakken kan al verminderd worden door blauwe zakken plat te leggen.  

- Toekennen forfaitaire werkingstoelage 2022 worden alle adviezen samen voorgelegd aan 

het schepencollege.  

- Buurtpaviljoen werd opnieuw ingediend, nog niet geweten of subsidieaanvraag werd 

goedgekeurd.  

- De voorstellen van de jeugdraad voor aankoop van de uitleendienst werden positief 

onthaald. Er wordt bekeken of er doeken en klemmen voor Herashekken en drie tentjes 

kunnen worden aangekocht.  

- Aangepast reglement speerpuntacties wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Valerie : vmeynen@arktos.be /0472 07 21 74 

 

Robine : rspaepen@arktos.be / 0472 05 35 42 

mailto:vmeynen@arktos.be
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- De schepen vraagt of er bij de aanwezige jeugdverenigingen interesse is om voor de 

Oekraïense kinderen een spelnamiddag te organiseren.  

De opkomst op de jeugdraad is laag en te kort dag om dit in de paasvakantie nog te 

realiseren. Bij de drie aanwezige jeugdverenigingen hadden ze nog geen vraag gekregen 

van Oekraïense kinderen om mee te komen spelen.  

-  

 

 

Informatief & Mededelingen   
 

Buitenspeeldag :  

Van de aanwezige jeugdverenigingen kunnen we rekenen op vier chiromeisjes van Sint-Antonius om 

de schminkstand te bemannen. Alvast bedankt Emma Corveleyn, Anne Ooms, Caithlyn van Asche en 

Celia Ben Slimane. Alle hulp is zeker nog welkom.  

 

Jeugddienst :  

Vergeet jullie kampvervoer niet aan te vragen en breng jullie kadervormingsattesten binnen.  

 

Materiaal jeugdraad:  

Er werden een aantal materialen vervangen (1 microkabel en twee micro’s) en een tussenstuk voor de 

beamer bij aangekocht. Ook dopjes voor de oortjes van de walkie talkies werden aangekocht.  

 

Brandveiligheid 

Zone Rand heeft een preventief vormingsaanbod voor het jeugdwerk uitgewerkt. We bekijken of we 

dit in oktober/november kunnen inplannen.  

 

Fietsparing Scouts Zoersel  

Scouts zag een verharding niet zitten. Vooraf bellen dat er wordt afgemaaid is ook niet haalbaar. Er 

wordt verder gekeken naar een oplossing.  

 

Actiemoment Jong Lokaal Kabaal :  

Uiteindelijk werd er voor gekozen om donderdag veggiedag te promoten in de scholen. Er werd aan de 

ouders gevraagd om minstens 1x per week geen vlees mee te geven in de brooddoos. In de scholen 

zelf werd er door een klas veggiespreads gemaakt die de andere kinderen van de school dan konden 

proeven tijdens de middagpauze. Vlak voor de middagpauze kregen alle kinderen een filmpje te zien 

waarom één dag geen vlees eten, het klimaat helpt.  

 

Vorming Gemachtigd Opzichter.  

Er werd al een mail rondgestuurd om zich in te schrijven voor deze vorming die de politie op 16/4 zal 

verzorgen. Na de vorming krijg je een attest om het verkeer stil te leggen om een groep kinderen te 

laten oversteken.  

 

Bespreken en Adviseren   

 

Evaluatie OBNM  

Het was een geslaagd netwerkmoment. In het begin was het een beetje moeilijk omdat iedereen 
gemixed werd. Uiteindelijk vlotte het wel 
 

Oekraïense kinderen  

De schepen vraagt of er bij de aanwezige jeugdverenigingen interesse is om voor de Oekraïense 

kinderen een spelnamiddag te organiseren.  
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De opkomst op de jeugdraad is laag en te kort dag om dit in de paasvakantie nog te realiseren. Bij de 

twee aanwezige jeugdverenigingen hadden ze nog geen vraag gekregen van Oekraïense kinderen om 

mee te komen spelen. Ook het jeugdhuis heeft nog geen Oekraïense jongeren mogen ontvangen.   

 

Aanvraag speerpuntactie  

Chiromeisjes Sint-Antonius organiseren op 23 april 22, I love to Aspi . Ze vragen voor dit evenement 

een erkenning aan als speerpuntactie :  

 

➔ Advies jeugdraad :  De jeugdraad geeft een positief advies bij aanvraag van Chiromeisjes Sint-

Antonius om hun evenement I love to Aspi op 23 april te erkennen als speerpuntactie.   

 

Chiromeisjes geven aan dat ze nog wel een probleem hebben om een Security-firma te vinden.    

-> De Jeugddienst bezorgt de lijst van erkende Security-firma’s.  

Hoe komt het dat de datum verschoven is ?  

->Omdat de eerste datum te dicht bij hun brunch en Bal lag.  

 

KLJ Halle organiseert op 31 juli 22, Beachparty op het Dorpsplein van Halle. Ze vragen voor dit 

evenement een erkenning als speerpuntactie aan.  

 

➔ Gelet op het feit dat KLJ niet aanwezig is en er weinig opkomst is, werd er besloten om het 

punt te verdagen naar de volgende jeugdraad.  

 

Aan u 
Voorstellen en suggesties rond de jeugdvriendelijkheid van de gemeente 

-  

- Nick doet de suggestie om opnieuw een cursus GO in te richten.  

Aankondigingenrondje activiteiten 

- 16/04/22 Vorming gemachtigd opzichter, Bethaniënhuis tussen 10 en 12u 

- 20/4/22 Buitenspeeldag, Bremberg tussen 13 en 17u 

- 24/4/22 Brunch Chiro Waks, chirolokalen Kermisplein, 9u inschrijven via FB 

- 28/4/22 Bartraining van HVK, om 19u in Overkophuis -Zandhoven.  

- 8/5/22 Brunch en Bal Catharinahuis 

 

Post en Weetjes   
 

Volgende jeugdraad :  

Agendacommissie : 5 mei  

Algemene vergadering : 12 mei  

 


