
 

Jeugdraad 7 oktober 2015 
 

Aanwezig: Lien, Rhania, Lucie, Ruben, Kamiel, Nick, Vincent, Diederik, Marine, 

Maarten, Lise, Sylvia, Isaac, Joris en Ben 

Verontschuldigd: Rani, Sander, Karel. 

 

1. Bezoek van Els die het CWXRM-project komt toelichten dat binnenkort 

doorgaat in GC Felix Sohie. 

Bedoeling is om figuren te boetseren uit klei, die later deel gaan uitmaken van een 

groot kunstwerk. Wie een beeldje maakt wordt er peter/meter van. Jouw naam wordt 

dan gelinkt aan de naam van een gesneuvelde soldaat uit WOI. Kostprijs is €5, waarvan 

de helft productiekost is en de helft naar het goede doel gaat (organisatie van Laura 

Villanueva uit Hoeilaart). 

 

Het proces is simpel en wordt begeleid en duurt ongeveer een half uurtje. Gaat door in 

GC Felix Sohie van 16 tot 23 oktober. Alle verenigingen worden aangespoord om deel 

te nemen! 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Datum kerstmarkt was fout (start op 18/12 ipv 19/12) 

 

We doen nog een korte voorstelling van de nieuwe leden die er vorige maand niet 

waren: 

 

- Nick Demol: leider bij Scouts.  

Favo saus: huisbereide tartaar 

- Marine Vandenbrande: hoofdleidster bij de chiro sinds dit jaar 

Favo saus: Wiebe Vandenborre 

- Kamiel Vanassche: ex-voorzitter van de Phobos en lid van het Meivuur 

Favo saus: Mayonaise 

- Ruben Dekeyser: Ex-chiro 

Favo saus: Andalouse 

- Lucie Hanot: leidster van de chiro 

Favo saus: Ketchup 

- Vincent Van Ham: zit in de stuurgroep van het speelplein 

Favo saus: Looksaus 

 

 

3.  Overlopen van werkgroepen 

 Kerstmarkt 



 
Maarten is samen Rhania, Marine en Thomas naar de vergadering van het 

kerstcomité gegaan. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het tweede 

weekend voor de jeugd werd voorzien. Na overleg is de afspraak dat de 

jeugdverenigingen de eerste vrijdag van de kerstmarkt een tent mogen uitbaten 

op de kerstmarkt. Het comité voorziet de tenten, banken en tafels en zorgt er ook voor dat 

deze opgeruimd worden na gebruik. Er wordt een contractje opgemaakt waarin staat dat de 

vereniging de tent gratis mag gebruiken, maar indien er iets mis gaat dat de vereniging wel 

verantwoordelijk gesteld kan worden.  

Hebben voorlopig toegezegd: Chiro, Scouts, Phobos en Kiwanis. 

 

Rhania waarschuwt aan de verenigingen om zo snel mogelijk door te geven wat ze willen 

verkopen, zodanig dat ze hun voorkeur mogen voorkopen. Er wordt over gewaakt dat niet 

iedereen hetzelfde verkoopt. Sylvia merkt op dat dit wel moet worden nageleefd, de 

verenigingen waren vroeger wel solidair, de handelaars zijn dat veel minder.  

 

 Ontbijtfilm 

De werkgroep heeft al eens nagedacht over een datum. Ze opteren om de film in het najaar te 

organiseren (veel gezelliger!). De vraag is of Chiro en Scouts het zien zitten om dit in 

november te doen.  

- 15 november = brochettefestijn 

Ben stelt voor om enkele vrije data te zoeken dat de zaal van Felix Sohie vrij is, we gooien de 

vrije data op facebook en iedereen stemt voor de beste dag! 

 

We overlopen alle werkgroepen nog een keer en geven er een kort woordje uitleg bij. Het is de 

bedoeling dat iedereen zich voor minstens een werkgroep engageert! 

    

 - Kerstmarkt 

Een afgevaardigde (of twee) nemen deel aan de vergaderingen omtrent de kerstmarkt (19 tem 

27 december) om de belangen van de verenigingen te verdedigen. Het is de bedoeling om een 

manier te vinden waarop de verenigingen een rol van betekenis kunnen krijgen op de 

kerstmarkt. 

Kandidaten werkgroep: Jan, Maarten, Marine en Rhania 

 

 

    - Meivuur 

Mee organiseren van het evenement met de andere jeugdraden en Meivuur vzw. Iedereen 

wordt in werkgroepen verdeeld en komt op geregelde basis samen. 

Kandidaten werkgroep: Karel, Jan, Lise, Lucie en Rhania 

 

 



 
 

    - Meifeesten 

Vergaderingen over de Meifeesten bijwonen om de jeugdraad te 

vertegenwoordigen + een springkasteel zoeken voor op de dag zelf. 

Kandidaten werkgroep: Diederik, Isaac en Lien 

 

    - Dagje Vorming  

Vorig jaar ging de jeugdraad naar Asse om een cursus brandbestrijding te volgen. Ook dit jaar 

zou de jeugdraad een vorming willen organiseren. Ben zoekt op wat er allemaal kan gedaan 

worden en doet enkele voorstellen. De hoofdleiding checkt met de leidingsploegen/kern waar 

interesse voor is. Sylvia doet een voorstel om een goede tapcursus te organiseren. 

Kandidaten werkgroep: Ben 

 

    - Solidariteitsactie – ontbijtfilm 

Organisatie van een ontbijtfilm voor het goede doel. Film op groot scherm in Felix Sohie voor 

kinderen en hun (groot)ouders. Voor de film kunnen ze een lekker ontbijtje eten. De winst 

gaat naar een goed doel. 

Kandidaten werkgroep: Rani, Lien, Nick, Lise en Karel 

 

    - Voetbaltoernooi Mariën 

Vervolg van het project Hangman, bedoeling is om het Mariën terrein op een positieve manier 

in de spotlight te zetten en toenadering te zoeken tussen buurtbewoners en de ‘hangjongeren’. 

We doen dit door, net als vorig jaar, een voetbaltoernooi te organiseren met de nodige 

randanimatie. 

Kandidaten werkgroep: Joy, Karel, Ruben, Rhania 

 

    - Etentjes jeugdraden 

Afscheidsetentje plannen: een etentje voor de mensen die stoppen na vorig jaar. 

Jeugdraden-diner: een etentje organiseren voor de jeugdraden van Hoeilaart, Overijse, 

Tervuren en Huldenberg 

Jeugdraadweekend: weekend organiseren voor de leden van de jeugdraad. 

Kandidaten werkgroep: Jan, Isaac, Ruben, Lien en Rhania 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Nieuws van het DB  

 datum afscheidsetentje: 7 november. Voorstel: Wok Dynasty/de 

Griek. 

 Joy neemt jammer genoeg afscheid van de Jeugdraad! bedankt 

voor alles Joy, we zullen je missen!  

 Jeugdraadetentje: voorstel 4 december: Rhania stuurt een mailtje naar de 

andere JR’en. Het etentje van JR Huldenberg van vorig jaar was met een groot 

spel en dr. Oetker pizza’s, Overijse heeft een etentje met traiteur zonder spel 

gedaan. Wat is de voorkeur van de jeugdraad? Met of zonder spel?  

Voorstel: Etentje in JC Koldam en aansluitend feestje in de Phobos! 

 

5. Nieuws van de schepen 

Sylvia vraagt extra info wat betreft het project Polak aan het Mariën-terrein. Joris licht 

toe dat we in de laatste rechte lijn zitten en dat er een aannemer is aangeduid. De 

werken zullen eind oktober-begin november van start gaan. 

 

6. Nieuws van de jeugddienst 

Pigment  - 17 oktober – de jeugdraadshift is van 12u00 tot 15u00 -  iedereen welkom!  

 

Griezels – 31 oktober vanaf 18.00 uur. Jeugdraad verzorgd de toog en krijgt de 

drankinkomsten. De winst gaat integraal naar de organisatie van het 

jeugdraadweekend. Verkleed komen is een must! Enige verschil met vorig jaar is dat de 

cafetaria dit jaar ook gekuist moet worden door de JR! 

Kan niet aanwezig zijn: Lucie, Lise, Kamiel, Marine, Isaac, Ruben. 

 

10.11.11 – afterwork voor 11.11.11 start vanaf 17.00 uur tot 23.00 uur. De jeugdraad 

geeft door dat ze een tapshift willen doen, uur wordt nog doorgegeven. 

 

 

7. Varia 

Jan werkt vanaf heden bij Taxi Maxi, wat hem veel voldoening geeft, hierdoor zal hij 

vanaf nu altijd te laat zijn voor de jeugdraad. 

 

Sylvia haalt aan dat er nog niemand zich heeft ingeschreven voor de cursus gemachtigd 

opzichter op 29 oktober in Felix Sohie. De cursus is gratis. Gemachtigd opzichters zijn 

bevoegd om het verkeer tegen te houden om de straat over te steken met kinderen. 

 

Maarten haalt aan voor werkgroep Meifeesten dat de organisatie Polyevents korting 

geeft op zijn springkastelen als je flyert voor hun organisatie. 

 



 
De startdag van de scouts was een groot succes, met veel nieuwe leden! 

 

Diederik is afgelopen week naar de rvb jeugdwerkinfrastructuur gegaan. Er 

werd toen een bezoekje gebracht aan Halan Kouter. 

Halan Kouter is een stuk grond dat eigendom is van de gemeente en waar een 

kampplaats zal worden ingericht. Het terrein is momenteel al openbaar domein en mag 

al vrij bespeeld worden.  

Volgend jaar komt daar een sanitaire blok. De raad wil graag eens horen van de 

jeugdverenigingen wat er zoal nodig is om dat terrein te optimaliseren. We plannen een 

plaatsbezoekje na de winter! 

 

Netten voor de berging zouden 400 euro kosten, gedeeld door de 3 gebruikers. De 

kosten hiervan kunnen betaald worden met het jaarlijks investeringsbudget voor 

infrastructuur. 

 

JH Phobos moet dringend de sleutel van het jeugdhuis terug bezorgen. 

 

Sleutelplannen scouts en chiro moeten zo snel mogelijk ingediend worden! 

 

 

Rhania Nakhili,    Lien Joly, 

Dagelijks Bestuur   Dagelijks Bestuur 

 


