
 Verslag jeugdraad 23 februari 2017 

 
 

Jeugdraad van februari: 
 

1. Verslag vorige vergadering 
 

2. Inleiding het Sluisken 
 
Wat gebeurt er in het Sluisken? 
 

Lokale dienstencentra bieden o.a. informatieve, recreatieve en vormende 
activiteiten aan. Je kan er bijvoorbeeld terecht met vragen over thuiszorg, er 
vinden informatiemomenten plaats, u kunt er meedoen aan allerlei 
hobbyactiviteiten. Die activiteiten zijn specifiek bedoeld om de 
zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers te versterken. 
U kunt er bijvoorbeeld naar de kapper gaan, hulp krijgen bij het wassen, 
voetverzorging krijgen en andere hygiënische zorgen, u kunt er warm eten, 
hulp krijgen bij het boodschappen doen, buurthulp en vervoer krijgen … 
 

3. Financiën 
Zichtrekening  1 753,13 euro 
Spaarrekening 20 365,32 euro 
 

4. Quiz van Nick 
 
De quizmaster kon door omstandigheden niet aanwezig zijn. 

 
5. Beurtrol plakzuilen 

 

 
 

6. Nuttige weetjes 
 
Teerfeest van de jeugdraad is vrijdag 3 maart 

  
Momenteel 110 inschrijvingen 

 
10 euro all-in voor zowel eters als drinkers 

 

 St-Job Brecht/Overbroek Sint-Lenaarts 
November-
december 

JH ‘t Jop KLJ Brecht Chiro Nelto 

 

Januari-februari 

 
Maart-april 

 

Snippers 

 
Chiro 

 

Chiro jongens 

 
Chiro meisjes 

 

KLJ 

 
Jongerenkoor 

Akkoord 



Inschrijven doe je door het bedrag over te schrijven 
Vermeld zeker de naam van je vereniging bij de inschrijving 

 
De uren van de bus zijn:  

 
Vanaf maandag start ‘pak de bak’. Je gaat in het facebook evenement foto’s 
zien waar een bak staat die je kan vinden.  
 
Wedstrijd originaliteit ‘maak iets leuk’ (een filmpje, foto,…) rond een gezegde 
of thema. De winnaar kan voor zijn vereniging een gratis hot-dog namiddag 
krijgen. 

 
Kamp Noord 

 
Momenteel loopt de muziekwedstrijd Kamp Noord die mee georganiseerd 
wordt door de gemeente en jeugdhuis Den Dijk.  

 
De intergemeentelijke muziekwedstrijd Kamp Noord is uitgegroeid tot de 
ideale springplank voor jong geweld in de Noorderkempen. In 2016 hebben de 
DJ’s het beste van zichzelf gegeven met als hoofdprijs een optreden op 
Tommorowland (ja echt dé Tommorowland) voor de winnaar. 

 
De voorrondes zijn afgelopen en de volgende bands gingen naar de halve 
finales: 
 
17 maart JH Wauwel (Rijkevorsel) : 
False Archetypes , Pulled Aside, Bass-X, Garbage Dreams, Zigz, Second Son 
Sam, Furism, bleak 
18 maart in jeugdhuis Den Dijk: 
The Fokuse, Stadswacht, Crimson Clouds, The Joo Joo Eyeballs, Memory 
Lane, Kevlar bulletproof, Blue Hippo, BLARE 

 
Met  Kevlar bulletproof bereikte ook een Brechtse band de halve finales.  

 
 



Debattle 
 

Momenteel zijn de eerste stappen gezet om terug een debattle te organiseren 
voor de verkiezingen van oktober 2018. Het idee is om dit samen met de 
ouderenadviesraad uit te werken.  

 
7. Werkgroepen  
 

a) Buitengewoon Gewoon 
Buitengewoon Gewoon is een activiteit die speciaal georganiseerd wordt 
voor kinderen met een beperking.  
 
De datum voor 2017 zal zaterdag 7 oktober zijn.  
 
We zijn nog op zoek naar mensen die bij de werkgroep willen komen om dit 
evenement te organiseren. We komen ongeveer een 3-tal keer samen om 
het evenement te organiseren.  
 
Waar denkt de werkgroep over na? 

• Wat gaan we doen? 

• Welke spelletjes spelen we? 

• Wat eten we? 

• Hoe maken we een leuke dag in vulling? 

• Wat is het thema? 
 

b) Vorming maart 
Brandveiligheid 
 
De vorming brandveiligheid bestaat uit een theoretisch gedeelte van 1uur en 
een praktisch gedeelte van 2 uur waar we echt branden gaan blussen. We 
doven een fritpot, vergelijken het verschil tussen een poeder- en co2-blusser 
enz… 
 

Cursus zelfverdediging  
 

Vergroot je zelfvertrouwen en leer jezelf verdedigen in geval van nood. Tijdens 
deze workshop maak je kennis met de basisbeginselen van diverse 
vechtsporten. Hierbij gaan we uit van levensechte situaties die het meest 
voorkomen als er sprake is van bedreiging of fysiek geweld.  Deze training is 
voor iedereen toegankelijk en is de ultieme training bij uitstek. Sleutelwoorden 
zijn techniek, plezier en een bijzondere vorm van teambuilding.  

 
c) Vorming gemachtigd opzichter 

 
data voor de vorming gemachtigd opzichter: 
14/03 KLJ van Overbroek, 19u, Sint-Willebrordusstraat 26, Overbroek. 
Achter bakkerij Jo. 
 
22/04 Chiro Sint-Job, 13u30, Kerklei 18, Sint-Job. 
Verenigingen waarvan leden interesse hebben kunnen altijd aansluiten. 



 
Kwis 
 
Datum: vrijdag 7 april 2017 
De jeugdraad organiseert weer zijn jaarlijkse kwis. Leuke vragen op nivieau 
van de jeugdbewegingen, drank aan economische prijzen, toffe prijzen, 
leuke sfeer,… 

 
Varia 
We zijn bezig met het nieuwe logo van de jeugdraad. Met dit logo gaan we 
de jeugdraad meer in de kijker zetten.  
 
Oordopjes 
Tijdens pasenkermis staan we met een infostand.  
De oordoppen op maat worden verkocht in het GC Jan vander Noot op 22 
april van 10u tot 15u.  
 
De prijs is 100 euro. Je kan dan via de mutualiteit ook nog een bedrag  
terugkrijgen tot 30 euro.  
 
Grabbelpasanimatoren en speelpleinanimatoren 
 
De jeugddienst organiseert elke vakantie meerdere activiteiten. Om deze 
vlot te laten verlopen, doen we steeds een beroep op jonge, gemotiveerde 
mensen. Deze kunnen daarbij rekenen op een vrijwilligersvergoeding.  
 
Ben je 

• Minstens 16 jaar (of word je dat nog voor het einde van het jaar 
waarin je je eerste activiteit wilt begeleiden) 

• Nog enkele dagen of weken vrij tijdens de vakantie 

• Voorzien van de nodige motivatie en verantwoordelijkheid om een 
groep kinderen (of jongeren) een dagje op sleeptouw te nemen 

• Niet vies van een beetje creatief (denk)werk hier en daar 
 
 
 
Dan ben jij waarschijnlijk wel de man of vrouw naar wie we op zoek zijn. 
Een e-mail sturen naar jeugddienst@brecht.be volstaat om je kenbaar te 
maken! Je zal dan in de aanloop naar elke schoolvakantie te horen krijgen 
waarvoor we helpende handen nodig hebben. 
 
 
Evenementen 

• Chiro Brecht: 11 maart Aspibal 
https://www.facebook.com/AspibalBrecht/?fref=ts 

• KLJ Overbroek: 21 en 22 april fight off the night 
https://www.facebook.com/events/875094109292693/ 
In groepen inschrijven en degene die het meeste gedronken hebben 
kunnen een vat winnen. 

• Chiro Sint-Lenaarts: 28,29 en 30 april Jungle weekend 



 


