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VERSLAG – AV –  24 november 2016 
 

Aanwezig:  AHS Polaris (Tom Olyslaegers) - Buurtcontactpunt De Klink (Sofie Roofdthooft) - Chiro Morkhoven (Lore De Vries 

& Machteld Hermans) - Chirojongens Noorderwijk (Cis Druyts) - Chiromeisjes Noorderwijk (Marieke Vleminckx)  

- Gidsen 2e Kempen (Paulien Huyskens & Stiene Sneyers) - KLJ Noorderwijk (vervanger) - KSA Herentals (Joey 

Goemans) - Scouts De Buecken (Mathijs Branckaerts & Midas Wouters) - Scouts 5e & 12e kempen (Jordy Jacobs 

& Sven Mols) - Lyna Tops (DB-lid) - Lina Cambré (voorzitter) - Teresa Van Grieken (voorzitter) - Simon 

Vantomme (coördinator sport, jeugd & internationale samenwerking)  

 

Afwezig:   Jeugd Rode Kruis - Theaterling - Zonnemeisjes, Zonneknapen - EJV Christenjeugd Herentals - Jeugdcentrum - 

Leerlingenraad TIS - Bravo VZW - Jongerenpastoraal 

 

Verontschuldigd:  Jan Bertels (Schepen) 

 

 

1. Opmerkingen vorig verslag 

Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag 

 

2. Wieriekekikhie?  

De aanwezigheidslijst wordt uitgedeeld en aangevuld. 

Kennismakingsrondje: "Slechtste openingszin" 

Het thema van deze vergadering is Sinterklaas, herkenbaar aan al het lekkers op tafel. 

  

3. Toelichting Sofie Roofthoofd 

Sofie is de jongerenwerker van het OCMW Herentals. Zij organiseert doorheen het jaar het programma van 

Huis van het kind. Deze werking is vooral gericht op initiatieven die te maken hebben met baby's, peuters, 

kinderen, jongeren en opvoeding in het algemeen. Momenteel zijn ze bezig met de opmaak van het 

programma 2017. Ze zouden in het najaar graag enkele vormingen aanbieden gericht op jongeren over 

thema's die jongeren aanspreken (vb: gedrag in het verkeer). De doelgroep is 16 - 17 jaar, 18+ en 20+.  

Sofie regelt de praktische kant en het OCMW neemt de kosten op zich. Aan de verenigingen wordt gevraagd 

om een locatie te voorzien en mensen (leden) aan te spreken om deel te nemen.  

Sofie vraagt om tegen volgende jeugdraad door te geven of je als vereniging geïnteresseerd bent. Voor meer 

vragen kan je Sofie bereiken op het nummer 014/24.66.98 of 0492/58.03.03 of per e-mail 

sofieroofthooft@ocmwherentals.be 

 

4. Brieven en adviezen 

Terugkoppeling: / 

 

Gevraagd advies: / 

 

Mijn gedacht: / 

 

5. A. Olé JeeBeePee 

a. Terugblik Grabbelpas herfstvakantie: Er werden geen activiteiten geannuleerd. De bezettingsgraad was 

69,56%. De Halloweentocht was geslaagd en alle groepen (inclusief de extra) waren volzet. Volgend jaar 

wordt het opnieuw georganiseerd. 

b. Werkingssubsidie: de jeugddienst is bezig met de verwerking van de dossiers. Hou jullie mail in het oog 

omdat er soms nog enkele zaken ontbreken. Op de KSA na was elke vereniging op tijd! Bravo. 

c. Geblokkeerde fuifweekends: op 31 mei verloopt de deadline voor de weekends van het najaar 2016. Hier 

is een overzicht van de data:  
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3
de

 weekend september Vrijdag 15/09/2017  

 Zaterdag 16/09/2017  

1
ste

 weekend november Vrijdag 03/11/2017  

 Zaterdag 04/11/2017 5e & 12e 

3
de

 weekend november Vrijdag 17/11/2017 Scouts De Buecken - Area 

2200 

 Zaterdag 18/11/2017 Mosselfeesten Gidsen  

 

Gidsen 2e kempen organiseert in november 2017 opnieuw de mosselfeesten. Er is helaas geen 

combinatie tussen zaterdag en zondag meer aanwezig die niet valt in een geblokkeerd fuifweekend. Vorig 

jaar deed zich dezelfde problematiek voor en stemde de jeugdraad er mee in dat de Gidsen een zaterdag 

mogen gebruiken voor het mosselfeest in plaats van een fuif. Ook dit jaar stemt de jeugdraad hier mee in. 

Het geeft nogmaals weer dat zaal 't hof de vraag niet aankan. Verenigingen hebben tijd tot 5 december 

om eventueel een opmerking te geven over het gebruik van zaal 't Hof voor de mosselfeesten. 

De fuifkalender wordt aangevuld door 5e & 12de, andere verenigingen kunnen ook hun aanvulling doen 

om zeker te zijn van hun plaats op de kalender. 

 

6. Nieuws van de stad 

a. Eindejaarsbussen: Op 31 december rijdt er weer een eindejaarsbus tussen Herentals en Morkhoven. Het 

stadsbestuur en de organisatie van Kiss Me Party in Noorderwijk hebben de eindejaarsbus financieel 

mogelijk gemaakt. 

i. De eindejaarsfuif in zaal 't Hof wordt dit jaar niet georganiseerd door de basketbalclub 

maar wordt overgenomen door een vereniging uit Westmalle 

b. Openingsuren jeugddienst op maandag avond: Vanaf 1 januari kan je op maandag avond niet meer 

terecht op de jeugddienst maar wel op de sportdienst. Het aflevermoment voor affiches breidt uit naar 

sporthal de Vossenberg. Goed nieuws want dan kan je affiches binnenbrengen tijdens de openingsuren 

van de sporthal bij de zaalwachters. Van maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 24 uur en op zondag 

van 8.30 tot 22 uur.  

 

7. Nieuws van de jeugdraad 

 

a. Tripel Lokaal: De jeugdraad voorzitter, Lina Cambré is samen met de coördinator van de jeugddienst naar 

een bijeenkomst geweest van de provinciale jeugddienst waar de driehoek (jeugdambtenaar, 

jeugdraadslid en schepen van jeugd) aanwezig zijn. Helaas kon onze schepen hier niet tijdig zijn. Er werd 

inspiratie opgedaan om meer participatie te integreren in de jeugdraad. 

 

8. Werkgroepen  

a. Werkgroep skaten: De werken zijn nu definitief begonnen. Elke woensdag namiddag tussen 16.30 en 

17.00 uur zijn de skaters welkom om hun input te geven. 

b. Werkgroep FHJ: De vzw is definitief afgesloten. Er wordt uitleg gegeven aan de verenigingen waarvoor ze 

allemaal subsidies kunnen krijgen. Volgende verenigingen denken eraan om een verbouwing uit te voeren 

of zijn hiermee bezig:  

- Scouts 5e & 12e: Hun bouw loopt vertraging op door water in de put.  

- Scouts De buecken: Zij zijn nog bezig met de inkleuring van het terrein, voorlopig kunnen ze niet 

verder. 

- KLJ Noorderwijk: Zij kunnen pas iets ondernemen wanneer de bestemming van het terrein wijzigt. 

- Chiro Morkhoven: Na de vernieuwing van de keuken bekijken ze nu wat de volgende stap is. 

c. Werkgroep Parkrock: Zij komen in januari terug samen. 
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9. Activiteiten  

Jeugdraad: 

a. Nieuwjaarszangers: Aan de verenigingen wordt gevraagd om rond te horen of er mensen zijn die op 31 

december in de voormiddag willen helpen bij het uitdelen van drank en het bakken van wafels aan de 

Lakenhal tussen 10 en 13 uur. Er wordt jenever voorzien voor de ouders en zij kunnen een vrije gift geven. 

Jeugdverenigingen: activiteiten van het jeugdwerk: 

Wanneer Wie Wat Waar 

3/12/2016 Chiro Morkhoven Fifa toernooi Chirolokalen 

16/12/2016 KLJ Kerstmartk Parking bib NDW 

26/12/2016 KLJ Kerstkeet Aan de bib 

31/12/2016  KLJ Nieuwjaarszangertjes - Chocomelk 

actie 

Aan de bib 

31/12/2016 Chiro Morkhoven Nieuwjaarszangertjes  

3/12/2016 Zonnemeisjes - 

Zonneknapen 

Wafels en chocomelk voor 

rodeneuzendag 

Grote Markt 

24/12/2016 Scouts De Buecken Nachtmis  

11/12/2016 Scouts 5e & 12e Kerstmarkt  

16/12/2016 Chiromeisjes NDW Kerstmarkt Parking bib NDW 

21/12/2016 Chiromeisjes NDW Kerstkeet Bib NDW 

2/12/2016 5e & 12e BT  

 

10. Inbox 

a. Nieuwe Tijden: Nieuwe tijden wil van april tot juni 2017 projecten op de voorgrond zetten die lokaal bezig 

zijn om meer greep te krijgen op een veranderende wereld. Als vereniging kan je tot 200 euro 

ondersteuning krijgen als je iets organiseert. Ontdek wat je zoal kan doen op www.nieuwetijden.be  

b. Dokter Jules: Ook dit najaar beloont Dokter Jules jeugdbewegingen met zotte ideeën met een 

maatschappelijke waarde! Verras Dokter Jules met een sterk project voor je jeugdbeweging en hij beloont 

jullie met 2000 euro. Deadline is wel 30 november 2016 

c. Naft zoekt  jongeren die in de periode april - oktober 2017 een creatief pop-up project willen realiseren. 

Jongeren uit verschillende creatieve disciplines die de handen in elkaar slaan. Help ze op zoek te gaan 

naar een unieke locatie in de gemeente en daar de pop-up van hun dromen op te bouwen. Tot 10.000 

euro subsidies 

d. Nieuws van het departement jeugd: Sven Gatz investeert extra in tenten voor de uitleendienst. Er wordne 

40 seniors gekocht  voor jeugdverenigingen. 

 

11. Varia 

Er is dit jaar voor de 9e keer ingebroken in het BT van scouts 5e en 12e. Ook bij KLJ Noorderwijk is er een poging 

tot inbraak geweest. Chiro Noorderwijk heeft de inbrekers op heterdaad betrapt. Jeugdverenigingen zijn best 

waakzaam. Volgens de politie is het de tijd van het jaar. 


