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     VERSLAG ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD                                                             

DONDERDAG 9 NOVEMBER 2022   

Verwelkoming 
Aanwezig:  

Celia Ben Slimane en Eveline Orban (Chiromeisjes SA), Julie Fierens (waarnemend gemeenteraadslid 

H-Eerlijk Zoersel), Rune Sleeuwaert, Sepp Verbuyst en Lenz De Decker (KLJ Halle), Ella De 

Backker (Chiro Waks), Suzy Coppens, Roos Van Goethem en Héline Jochums (Scouts Zoersel), Tine 

Vervecken en Summer Van den Langenbergh (Akabe KrisKras), Lotus Schryvers en Nest Schryvers 

(KLJ Zoersel), Thomas Van Rooy en Joachim Deryckere (chirojongens Sint-Antonius), Lieselotte Van 

Arnhem (jeugdraadvoorzitster), Kristien Schryvers (jeugddienst), Luc Kennis (schepen voor jeugd). 

 

Verontschuldigd : Kitty Busschodts (waarnemend gemeenteraadslid), Stef Kunst (KLJ Zoersel), Alan 

Lefevere (JH De Non), Siebe De Koninck (chirojongens SA) 

 

Goedkeuring verslag jeugdraad 22/9/2022:  

Er werden geen opmerkingen of vragen geformuleerd bij het verslag. Het verslag werd goedgekeurd.  

Met de uitnodiging van de jeugdraad werd de powerpoint die was voorbereid door de jongeren van 

Bohicon meegestuurd omdat hier vorige jeugdraad onvoldoende tijd voor werd geboden aan de 

jongeren om dit te tonen.   

 

Terugkoppeling vragen en adviezen vorige jeugdraad 

- Aspibal werd erkend als speerpuntactie. Ze bekomen dus vrijstelling van betaling van 

retributie voor huur van materiaal ULZ.  

- Aan scouts Zoersel werd een verbouwingstoelage toegekend voor het renoveren van de 

elektriciteit in hun materiaalkot. Pas uitbetaling als facturen of ticketjes worden 

binnengebracht.  

- Héline wil vanuit de scouts Zoersel nog volgende zaken meegeven omtrent de organisatie van 

de Nacht van de Long Man :  

De security spraken enkel Frans, dit was soms moeilijk bij interventies. Scouts vraagt of er 

vanuit de gemeente een subsidie kan voorzien worden voor de hoge kost van de security bij 

fuiven?  

Organisatie van werken met wisselbekers zorgde voor boel. De afspraak was dat ze maar 1 

beker terugbetaalde bij het verlaten van het evenement. Ze wilden hiermee vermijden dat het 

publiek bekers van elkaar ging stelen.   

 

 

Informatie & Mededelingen   
 

deelname groepstraject belevingsonderzoek Bataljong  

Het betreft een bevraging op basis van de Vlaamse jeugdmonitor bij 6- 14 jarigen. De bevraging zou 

via de scholen gebeuren in december, januari. In februari en maart zouden we ook fysieke bevragingen 

willen doen bij jeugdverenigingen.  

Uit de bevraging hopen we noden en behoeften van kinderen te traceren, Bataljong giet dit een 

rapport. Deze input kunnen we als jeugdraad meenemen in het advies voor het Meerjarenplan.  

 

Zijn er zaken die jullie graag mee opgenomen zien in de bevraging ?  

Veilig naar school gaan, veilig naar sportclub, jeugdvereniging.  OekraIense kinderen functioneren 

waar liggen drempels om ermee in contact te treden. (functioneren nu op zichzelf),  -> chirojongens 

SA, chiro Waks -> We bekijken of we dit mee in de bevraging krijgen.  

 



 

 2/7 

In een latere fase zullen er ook fysieke gesprekken gepland worden met de doelgroep 6-14 jarigen 

waarvoor we bij jullie zullen aankloppen. nvdr Vermoedelijk zullen deze doorgaan in de weekends 

25/25 maart 2023 en/of 1/2 april 2023. Horen jullie alvast eens bij jullie leiding bij wie we dan even 

kunnen langskomen om een gesprek te voeren met de leden ?  

We bekijken met de agendacommissie of we later in 2023 ook een bevraging rond de ondersteuning 

van het jeugdwerk bij de leiding kunnen inrichten en enkele bevoorrechte getuigen aan de tand te 

voelen rond het beleid gevoerd naar kinderen en jongeren in onze gemeente.   

 

11 novemberviering  

 

Jullie ontvingen reeds het programma. In tegenstelling tot eerdere oproep om centraal in Sint-Antonius 

iemand de namen te laten afroepen, zou dit nu wel op elke locatie apart gebeuren. Héline wil dit wel 

doen in Zoersel. Ze vroeg wel om de namen vooraf door te krijgen.  

In elke deelgemeente is er een kransneerlegging, maar de misviering zal dit jaar doorgaan in Sint-

Antonius met aansluitend receptie in de Kapel.  

Jullie mogen jullie vlag meebrengen bij de kransneerlegging.  

Tijdstabel : 

• 09.00 uur : kransneerlegging aan het monument der gesneuvelden in Zoersel 

• 09.30 uur : kransneerlegging aan het monument der gesneuvelden in Halle 

• 10.00 uur : eucharistieviering voor de slachtoffers van oorlog en geweld in de kerk van 

Sint-Antonius 

• 11.00 uur : kransneerlegging aan het monument der gesneuvelden in Sint-Antonius 

• 11:30 uur : receptie gemeenschapscentrum de Kapel 

 JAC-corners  

In mei stelde het JAC zich voor op de jeugdraad. Sinds begin dit jaar is er immers een CAW-

huis in Sint-Antonius waar ook het JAC onder valt. https://www.caw.be/locaties/caw-huis-

voorkempen/ Specifiek voor het JAC zijn Jo Dillen en Gwen Gijsbrechts in de regio 

Voorkempen actief. Als JAC willen ze graag tot bij de jongeren komen via JAC-corners. 

https://www.caw.be/locaties/jac-corners-altijd-een-jac-in-je-buurt/  Zo kan je op gesprek gaan 

bij een JAC-medewerker in of boven de bibliotheek in Halle, in het administratief centrum en 

boven de bibliotheek in Zoersel. De gemeente stelt de ruimtes gratis ter beschikking. Je kan 

het JAC contacteren via mail, chat, telefonisch.  

Bij het JAC kan je als kind of jongere terecht met zowel een informatieve vraag als een 

adviesvraag als je een probleem hebt. https://www.caw.be/jac/over-het-jac/ 

Ben je als begeleiding eerder op zoek naar antwoorden op opvoedkundige vragen, dan kan je 

ook terecht bij het Huis van het Kind. Ze richten zich dus meer naar ouders.  

Ook de samenwerking met het Overkophuis in Zandhoven, begint stilaan vorm te krijgen. Dit 

is een ontmoetingsruimte waar er activiteiten worden opgezet voor jongeren en waar jongeren 

ook gesprekken met therapeuten kunnen voeren.  

Belangrijk is dat jullie op de hoogte zijn over deze drie verschillende partners in onze regio en 

dat jullie weten dat jullie zelf erbij terecht kunnen of dat je er jongeren naar kan 

doorverwijzen.  

https://www.caw.be/locaties/caw-huis-voorkempen/
https://www.caw.be/locaties/caw-huis-voorkempen/
https://www.caw.be/locaties/jac-corners-altijd-een-jac-in-je-buurt/
https://www.caw.be/jac/over-het-jac/
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Aangezien er weinig aanwezigen waren in mei en Gwen en Jo toen nog niet op post waren, 

stellen ze voor om  het JAC nog eens te komen voorstellen. Ze zijn nu een ronde aan het doen 

in de scholen om zich voor te stellen. 

Stopzetting samenwerking JH Zoezel  

Jullie hebben vast al vernomen dat Bal Marginal werd stop gezet omwille van het feit dat het 

organiserend bestuur betrokken was bij strafrechtelijke feiten. Bij een politiecontrole die 

avond bleek Voorbije schepencollege werd op basis van de rapporten die onze burgemeester 

heeft kunnen inlezen over de strafrechtelijke feiten die hebben plaatsgevonden, besloten om 

de samenwerking met de vzw Jh Zoezel stop te zetten. Voor alle duidelijkheid kadert de 

schepen voor jeugd dat het infomoment dat plaatsvond op 4 november los staat van deze 

beslissing. Toen in september ter ore kwam dat het bestuur zijn pet ging doorgeven, werd er 

samen met de kandidaatbestuursleden besloten om een open oproep te lanceren.  

Op het infomoment was er interesse van 4 (ex-) chirowieten  en 1 ex-bestuurslid om de 

werking verder te zetten. Er dienen nog wel trekkers gevonden te worden. Er werd die avond 

aangegeven dat er ook interesse was bij andere (oud-)leden van de Zoerselse verenigingen. 

We spreken opnieuw af op zondag 27 november om 19u in JH Zoezel. Geïnteresseerden 

welkom! 

Op het infomoment op 5 november in JH JoeNiz waren er een tiental (1 oud bestuur, 3 vrienden, 

+ 3 groepjes van 2 tussen 14-17 jaar) jongeren aanwezig. Hieronder waren zowel oudleden als 

nieuwe jonge geïnteresseerden. Hiervoor zal vermoedelijk een volgende infomoment ism de 

koepelorganisatie Formaat gepland worden op zaterdag 10 december. Ook hier vingen we op 

dat er mogelijk interesse is vanuit de chirojongens om hier mee aan de kar te trekken. Gelieve 

de namen van de geïnteresseerden door te geven aan de jeugddienst zodat we hen gericht 

kunnen uitnodigen.  

Na de sluiting jeugdhuis JoeNiz  is er door een communicatiefout het jeugdhuis volledig leeg gemaakt. 

Dit was niet de bedoeling. In de maand november zal de locatie als cafetaria gebruikt worden door 

toneelkring Jukschot tijdens hun voorstelling in het Klavier.  

Hapje Hobby :  

We zijn op zoek naar beeldmateriaal (filmpjes, foto’s) voor de promo-campagne voor verenigingen die 

half augustus opstart en die tot eind oktober loopt. Vorig jaar werden er beelden gemaakt door 

collega’s van cultuur en communicatiedienst die dan later gemonteerd werden tot een promofilmpje 

voor de HapjeHobby-campagne. We vragen nu om zelf beeldmateriaal en fotomateriaal door te sturen 

zodat we dit kunnen verwerken voor de campagne 2023. De cultuurdienst bezorgt nog de 

kwaliteitsrichtlijnen voor de filmpjes.  

Bespreken 

Z-pascharter :  

Er werd samen gezeten om te bekijken hoe we verenigingen kunnen stimuleren om in te stappen Z-

paskorting systeem (label/charter). Mensen die hun inkomen lager is dan de Europese armoedegrens 

kunnen en Z-pas aanvragen.  

Vanuit de sportraad kwam de reactie dat verenigingen niet geneigd zijn om in te stappen op het label 

omdat de kosten volledig gedragen dienen te worden door de verenigingen. Vandaar dat nu het voorste 

is om 25% tussenkomst te voorzien vanuit de gemeente. Daarnaast is er gevraagd om verenigingen te 

honoreren die intekenen op het Z-charter door hun extra subsidiepunten toe te kennen voor als ze 
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intekenen op het charter. Hiervoor moeten de subsidiereglementen aangepast worden. De jeugddienst 

deed een simulatie van subsidie op basis van de 4 verenigingen (chiromeisjes Sint-Antonius, Chiro 

Waks, KLJ Halle, KLJ Zoersel) die nu reeds Z-paskorting toestaan. We zullen dus moeten bepalen 

hoeveel punten we toekennen. Mogelijk zijn er nog aanpassingen nodig in de subsidiereglementen. 

Volgende personen willen de subsidiereglementen voor werkingstoelagen aan jeugdhuizen en 

jeugdverenigingen herbekijken : Thomas Van Rooy, Jules Reniers, Summer Van den Langenbergh en 

Tinne Vervecken 

o Alle jeugdbewegingen merken op dat ze vanuit een koepelorganisaties gestimuleerd worden 

om laagdrempelig te werken en aandacht te hebben voor inclusie. Ook vanuit de Vlaamse 

overheid worden door acties ‘Komaf’ gestimuleerd om aandacht te hebben voor jongeren die 

moelijker de weg vinden naar het jeugdwerk. Ze voelen hun daarom niet echt geroepen om in 

te stappen op het systeem van het Z-charter. Ze geven de korting vaak reeds zonder dat hun 

leden een Z-pas hebben.  

o Akabe geeft aan ook te werken met het Scouting op maat-principe. 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/ondersteuning/leiding/diversiteit/scouting-

op-maat 

o Chirojongens geven aan dat er niet alleen aandacht is voor financiële drempels, maar doet 

intern ook andere zaken vb tweedehandsuniformen, … 

Ze vinden de Z-pas extra administratie op de bestaande systemen van de 

jeugdwerkkoepelorganisaties. De systemen zijn vaak voordeliger voor de mensen dan de 

Z-paskorting.  

 

Security Fuiven :  

We kregen de vraag van de gemeente Malle of het bij ons verenigingen het ook moeilijk 

hebben om security te vinden. Zowel chiromeisjes Sint-Antonius als KLJ Zoersel hebben hier 

in het verleden moeite gehad om security te vinden.  

Ook in Malle blijkt dit het geval te zijn. Bij de recente KSA-fuif haakte de securityfirma een 

paar dagen voor het evenement af omwille van ziek personeel.  

Schilde, Brecht, Malle en Zoersel willen nu samen onderzoeken of ze via het werken met een 

raamcontract een oplossing te kunnen bieden voor dit probleem.  

Daarom roepen we op om jullie laatste securitycontract te bezorgen aan de jeugddienst en de 

datum door te geven wanneer jullie volgende evenement waarvoor security gevraagd wordt, 

doorgaat. We leggen dit begin december samen van alle gemeenten.  

o Security aspibal : Vestaguard = ok 

Chirojongens vragen wanneer dit raamcontract er zou zijn. Als wel alle info verzameld 

hebben, kunnen we prijsvraag doen. Gelet op de procedure, schatten we dat dit eerder voor 

het najaar 2023 zal zijn.  

 

Intergemeentelijke jeugdraad :  

Is er interesse om intergemeentelijke jeugdraad te organiseren ?  Dit zou olv Bataljong kunnen 

georganiseerd worden.  

Dingen die aanbod zouden kunnen komen : Hoe doen ze het op een ander? Wat zijn inspirerend, 

thema’s ?  

De jeugdraad schuift het thema Fuiven en opslag van kampmateriaal naar voor.  De jeugddienst neemt 

het mee naar de collega jeugddiensten.  

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/ondersteuning/leiding/diversiteit/scouting-op-maat
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/ondersteuning/leiding/diversiteit/scouting-op-maat
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Energiebesparende maatregelen :   stijgende energieprijzen  

We geven jullie graag de tips van Ambrassade mee :  

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/energiegebruik-voor-jeugdinfrastructuur 

Vorige jeugdraad  verwezen we ook al naar :  

o Pulse – gratis energiescan / Checklist ingevuld ?  

KLJ Zoersel heeft de checklist ingevuld. Op basis van het resultaat weten ze nu welke 

zaken ze best eerst aanpakken. Het is een aanrader om dit te doen. Weet dat je voor 

bepaalde zaken aanspraak kan maken op een toelage :  

- https://www.zoersel.be/wonen-en-omgeving/bouwen-en-verbouwen/subsidies-en-

premies 

- https://www.zoersel.be/vrije-tijd/verenigingen/toelagen-en-

subsidies/verenigingslokalen/subsidies-voor-energiebesparende-

toegankelijkheidsbevorderende-en-ventilatieverhogende-werken-aan 

De voorwaarden van dit subsidiereglement zijn gewijzigd.  

De subsidie bedraagt maximum 50 % van de kosten na aftrek van andere subsidies en 

terugvorderbare BTW, met een maximumsubsidie van 60.000 euro per vereniging per tien 

jaar. Er is een maximum subsidie van 20.000 euro voor toegankelijkheid verhogende 

werken. Voor energiebesparende maatregelen verhoogt de maximum subsidie tot 30.000 

euro in plaats van 20.000 euro. De investering die minimaal moet gedaan worden, verlaagt 

naar 1.000 euro in plaats van 5.000 euro. Verenigingen kunnen dus ook voor kleinere 

investeringen een tussenkomst krijgen. 

 

Vrijwilligersbeurs 25 maart 2023 

De gemeente wenst samen met het Vrijwilligerspunt op 25 maart 2023 een ‘vrijwilligersbeurs’ 

opzetten. Dit in de vorm van een beurs met standen waar organisaties en verenigingen hun aanbod 

kenbaar kunnen maken en waar mensen die zin hebben om te vrijwilligen kunnen komen ‘shoppen’.  

Ook wordt gedacht aan workshops, zowel gericht naar vrijwilligers (Wat zijn de rechten van 

vrijwilligers? Info rond vrijwilligerscontracten & verzekering? Hoe start ik met vrijwilligerswerk?)  

als gericht naar verenigingen (Motiveren en ondersteunen van vrijwilligers. Een vrijwilligersbeleid 

voor verenigingen.).  

Kandidaat-vrijwilligers kunnen wel online zien welke ‘vacatures’ er bij de verenigingen en 

organisaties openstaan: https://www.vonak.be/vacatures/zoersel/  

Is er interesse bij de verenigingen om hier aan deel te nemen ?  

Jeugdverenigingen zagen niet dadelijk een meerwaarde.  
 

 

Adviseren   

 

Jeugdspeerpuntacties  

Chiromeisjes Sint-Antonius vragen of hun evenement ‘I love to Aspi’ kan erkend worden als 

speerpuntactie. Het evenement is gepland op 29 april 2023 

 

Advies : De jeugdraad geeft een positief advies bij de vraag van chiromeisjes Sint-Antonius om ‘I 

love to Aspi’ dat doorgaat op 29 april 2023 te erkennen als speerpuntactie zodat ze gratis materiaal ter 

beschikking krijgen. Ze geven ook positief advies bij de vraag van chiromeisjes Sint-Antonius om een 

tussenkomst te bekomen voor de huur van een dixi zodat hun evenement toegankelijk wordt voor 

rolstoelgebruikers.  

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/energiegebruik-voor-jeugdinfrastructuur
https://www.zoersel.be/wonen-en-omgeving/bouwen-en-verbouwen/subsidies-en-premies
https://www.zoersel.be/wonen-en-omgeving/bouwen-en-verbouwen/subsidies-en-premies
https://www.zoersel.be/vrije-tijd/verenigingen/toelagen-en-subsidies/verenigingslokalen/subsidies-voor-energiebesparende-toegankelijkheidsbevorderende-en-ventilatieverhogende-werken-aan
https://www.zoersel.be/vrije-tijd/verenigingen/toelagen-en-subsidies/verenigingslokalen/subsidies-voor-energiebesparende-toegankelijkheidsbevorderende-en-ventilatieverhogende-werken-aan
https://www.zoersel.be/vrije-tijd/verenigingen/toelagen-en-subsidies/verenigingslokalen/subsidies-voor-energiebesparende-toegankelijkheidsbevorderende-en-ventilatieverhogende-werken-aan
https://www.vonak.be/vacatures/zoersel/
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Thematafel : Fuiven  
Flap 1 : Wat zijn de tendensen ?  

1) Veiligheid : Vechten met wapens/boksbeugels, Glas wordt wapen  

-> metaaldetector bij inkom om messen te weren op eventsite. Is dit wettelijk toegestaan ?  

-> security is nodig om hierop in te zetten 

2) Betaalbaarheid fuiven : Prijs drinken : alles stijgt, Inkom : te duur,  

-> Haalbaarheid jongeren om er naar toe te gaan.  

3) Herbruikbare bekers : Wisselbekers kapot stampen – harde plastic omdat ze geld niet snel genoeg 

krijgen. Rondslingerende bekers door organisatie laten oprapen, Bekers niet opsparen  

-> Aspibal  hebben jeton gegeven  bij inkom die kon ingeruild worden voor geld als 

men weg ging  

4) digitaal betalen : Payconiq niet bevestigen dus niet betaald 

5)  publiek : Op podium springen zonder dat dit mag  

6) organisatie : Oordopjes : organisatie moet die gratis ter beschikking stellen, CM stelt die niet meer 

ter beschikking.   

7) Meer openheid rond drugs : speciale mensen /geen politie op fuiven 

➔ Eigen beleid Hush 

➔ Safe zone 

➔ Begeleiders voor slechte ervaring met drugs op evenement.  

➔ Wat als je controle doet en iets vindt : hoe ga je ermee om ?  

➔ Waar ligt de verantwoordelijkheid organisator 

 

Flap 2 : Zijn er voldoende fuiflocaties ?  

o Wel voor tenten :  Kermisplein, Sint Teunisplein – blijft dit zo als de appartementen gebouwd 

zijn, zullen de klachten voor geluidsoverlast dan niet toenemen ? Gaat de gemeente dan nog 

toestemming geven om fuiven te geven op het plein ? Kan de gemeente dan gratis oordoppen 

geven aan de bewoners ?  

o Zalen : volleybal Amigos, Klavier enkel in combinatie met tent,  zaal  Antonia 

o Sweet 16, verjaardagsfeestjes -> vatcontract in jeugdhuizen, voetbal Zoersel, Duivenlokaal 

Kapelstraat, KLJ Zoersel, KLJ Halle, …  

o Spijtig dat een rookmachine niet kan in zaal Klavier  

 

Is de winstmarge nog groot genoeg om als jeugdvereniging een fuif te organiseren ? 

o Reputatie telt ook niet enkel winst, naambekendheid van uw vereniging is ook motivatie 

o Prijzen van drank stijgen ook daardoor nog winst 

o Ja, maar is moeilijker omdat alle kosten stijgen. Winstmarge daalt.  

o Vanuit Inkom en drankverkoop  kan je winst maken maar je kan kosten van security en dj’s 

niet doorreken in prijs. -> Toekomst ziet er niet rooskleurig uit, blijft niet betaalbaar voor 

jeugd. Anderzijds moet er nog wel iets te beleven vallen voor jongeren in onze gemeente.  

Voorverkoop 3 euro/ 5 euro 

Aan kassa : 10 euro  

 

Hoe kan de gemeente fuiforganisatoren ondersteunen ? 

 

o Systeem herbruikbare bekers :   

➔ budget niet juist verdeeld teveel naar corona, lang geduurd, niet tevreden over 

systeem ->  Prijs is niet lager dan andere bedrijven aanbieden 

➔  Waarom geen eigen bekers aangekocht in ULZ 

➔ bijkomende wasstraat in ULZ   

➔ wisselbekers in ULZ 

o mee zoeken naar Security en financieel ondersteunen  

o Mee reclame maken voor evenementen verenigingen in een brochure, magazine  

o Elektrische borden : gratis : mail rondsturen - > Kan er video op afgespeeld worden? 
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➔ Waarschijnlijk niet : Verkeer niet afleiden  

o Verwachtingen evenementenloket  

o vergadering mee opvolgen 

o kort op bal spelen en tips geven  

o Ook bij kleine evenementen nodig, vaak minder ervaring  

o Coördinatie met politie en brandweer 

o Financieel ondersteunen : speerpuntactie is zo al iets  

o Openbaar vervoer in Halle -De Lijn 412  Naar Sint Job , 411 vanuit Antwerpen  

➔ Gemeente kaartte dit reeds aan bij vervoersregio 

 

Aan u 
 

Voorstellen en suggesties rond de jeugdvriendelijkheid van de gemeente 

1) Acht jeugdverenigingen hebben nood aan opslagplaats voor kampmateriaal. Garageboxen : 

ergens in Zonneputteke ?  

-> Kan er op de technische dienst ergens een plek voorzien worden cfr garageboxen Malle ?  

-> Belangrijk dat het geen vochtige ruimte is ! 

->  Kan de wijnstok hiervoor gebruikt worden ?  

-> Zijn er andere opties mogelijk ? Andere opties ?  

2) Chirojongens hebben opgevangen dat er recent bruikbaar materiaal voor verenigingen zou zijn 

weggegooid in containers. Het zou gaan over materiaal dat op technische dienst stond (zetel, 

lampen, fietsen) 

 → De schepen vraagt vanuit welke hoek of van wie dit gerucht komt. Het materiaal dat 

nog bruikbaar is maar zelf niet meer door gemeente gebruikt wordt, wordt te koop 

aangeboden op een veilingsite. Dat wordt dan per opbod verkocht. Zo worden ook fietsen 

die na een bepaalde periode niet zijn opgehaald, geschonken aan het fietsatelier. Ze 

worden daar dan hersteld.  

 

Aankondigingenrondje activiteiten 

- 11/11/22 – 20u Jincafé Scouts Zoersel  

- 12/11/22 - 20u, Zilinon, jeugdhuis De Non 

- 18/11/22 - 20u, Booze for Waks, Kermisplein 

- 26/11/22 - 19u, Quiz chiromeisjes Sint-Antonius, Antoontje 

- 04/12/22, 8.30u -12u, Afhaal Sint-Brunch, Akabe 

- 17-19/2/23 - 12u Spaghettidagen chirojongens Sint-Antonius 

- 04/03/22, 12.30-20u, Resto Akabe, parochiezaal Westmalle 

- 13/05/23- 12-17u, Kerelscarwash chirojongens Sint-Antonius 

 

Data om te noteren :  

-  26/11/22 : Vorming brandveiligheid  

 

Post en Weetjes   

- Folder Kom Af  : Deze folder zal jullie digitaal worden bezorgd. Aansluitend bij de vraag 

rond drempels voor Oekraïense of kansarme kinderen om toe te treden tot het jeugdwerk 

is er vanuit Vlaanderen een nieuw aanbod. Als je een vorming inricht kan je een 

kortingcheck van 150 euro aanvragen.  

- Volgende jeugdraad :  

Agendacommissie : 15 december    

Algemene vergadering : 22 december 


