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Maandag 26 september — Raadszaal stadhuis 

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Veerle Teirlynck (milieudienst stad Waregem), Jozefien Eggermont (communicatiedienst IMOG), 

Chloë Ghysen (KSA Waregem), León Castro (KSA Waregem), Artuur Coorevits (Chiro Waregem Centrum), Emile Van 

Parys (Chiro Waregem Centrum), Jordy van Uytfange (Jeugdhuis Den Uitvlucht), Daan Vervacke (Jeugdhuis Den 

Uitvlucht), Sara Beyens (JNM Leievallei),  Xander Demoor (Chiro Nieuwenhove), Arvid De Vos (Chiro Nieuwenhove), 

Carolina De Frenne (Scouts Waregem), Renaut Mestdagh (Scouts Waregem), Dante Verbauwhede (dagelijks be-

stuur), Hannes Declercq (voorzitter jeugdraad), Flor Coussement (Jeugddienst), Simon Desmet (dagelijks bestuur), 

Clemens Van Cauwenberghe (Chiro Gaverke), Helena Libbrecht (Akabe Funk), Jasmine Tyberghien (Akabe Funk), 

Marie De Graeve (KLJ Waregem/Wimbo), Jonas Claerhout (Jeugddienst), Cindy Bésard (Dagelijks bestuur), Alicia 

De Waele (kandidaat stuurgroep), Stef Tijtgat (KAJ De Snaere/Chiro Leieland), Lucas De Sloovere (kandidaat 

stuurgroep/ex-Chiro Gaverke), Guillaume Bogaert (Chiro Gaverke) 

 

Verontschuldigd: Jong VLD, Jo Neirynck (Schepen van jeugd), Jochem De Brandt (dagelijks bestuur), Meru Ver-

meersch (dagelijks bestuur)  

Gespreksleiding: Hannes Declercq (voorzitter) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

 

Voorstelling kandidaten stuurgroep & verkiezingen  
Dante (Dagelijks bestuur): Wat doet de jeugdraad? Wij organiseren Dag en Nacht van de jeugd, fuifcontroles, wij 

werken samen met de jeugddienst voor het uitschrijven van een nieuw subsidiereglement, wij schrijven adviezen 

voor de stad, bijvoorbeeld over speelpleintjes,… Kort samengevat: wij zijn de link tussen de stadsdiensten en de 

jeugd in Waregem.  

Flor (Jeugddienst): Het dagelijks bestuur van de jeugdraad is een beetje zoals het schepencollege en jeugdraad, 

of de algemene vergadering van de jeugdraad, is zoals de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur bereidt de agenda 

voor en beslist een beetje over de richting van de jeugdraad, maar uiteindelijk is het nog altijd aan jullie, de 

jeugdraad, om akkoord te gaan met de punten op de agenda.  

 

Voorstelling kandidaten stuurgroep 2022-2023: 

Alicia De Waele: 18 jaar, afkomstig uit Zulte. Ik stel mij kandidaat voor de stuurgroep want lijkt mij interessant, 

je leert veel dingen bij, er is aangename sfeer en het is tof team.  

Lucas De Sloovere: 22 jaar, Ik ben 16 jaar lid, waarvan 5 jaar leiding, geweest bij Chiro Gaverke. Het was tijd 

voor mij om te stoppen met de Chiro maar nog niet om alles achter te laten. Dus ik wil mij nog verder inzetten 

voor de jeugd van Waregem via de jeugdraad.  

Hannes Declercq: Vorig jaar was mijn eerste jaar voorzitter en dit jaar ben ik ook kandidaat voorzitter. Als ik 

verkozen wordt is het mijn vierde jaar in de stuurgroep. Ik ben graag bezig met de jeugd, ik zit nu in het Chiroge-

west, daarvoor ben ik 6 jaar Chiroleiding geweest. Ik wil graag mijn best blijven doen om Waregem zo leuk moge-

lijk te maken voor de jeugd.  

Dante Verbauwhede: Als ik herverkozen wordt zal het mijn 3de jaar in stuurgroep zijn en ik schrijf graag nieuw-

brieven! 

Simon Desmet: Voor mij zou het ook mijn 3de jaar in de stuurgroep zijn als ik verkozen wordt. Ik ben 5 jaar leider 

geweest bij Chiro Waregem Centrum. Ik lees graag nieuwsbrieven…  

Cindy Bésard: Van mij zou het mijn 4de jaar stuurgroep worden, ik heb altijd in de KLJ gezeten, nu ex-bestuur. Ik 

heb nog geen zin om te stoppen, ik wil blijven evenementen organiseren voor de jeugd,… 
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Uitslag verkiezingen: 

Flor: Goed nieuws, alle kandidaten hadden meer dan de helft van de stemmen + 1. Dus dat betekent dat iedereen 

verkozen is voor de stuurgroep en Hannes is opnieuw voorzitter. Proficiat, een applaus voor de verkozenen! We 

gaan dan straks nog een foto nemen van de nieuwe stuurgroep. 

 

Presentatie IMOG  
Jozefien Eggermont van de communicatiedienst van IMOG geeft een presentatie over het correct, gemakkelijk en 

efficiënt sorteren/hergebruiken/verwerken van afval. Belangrijk voor jeugdwerkingen, aangezien zij met grote 

hoeveelheden afval te maken krijgen.  

De presentatie vind je terug onder ‘Documenten en verslagen’ op de webpagina www.waregem.be/jeugdraad. 

 

Artuur (Chiro Waregem Centrum): Wat met tapijten die je gebruikt hebt voor een fuif? Normale huren wij hier-

voor rolcontainers om onze tapijten in te gooien maar we hebben gehoord dat dit niet meer mag?  

Jozefien (IMOG): Deze mogen naar het recyclagepark, dan moet je het inderdaad wel zelf doen, maar het kost je  

niks om dit af te geven. Zo’n rolcontainer wordt beschouwd als een grote restafvalzak en dit wordt dan gewoon 

verbrand. Dit is niet de beste oplossing als deze tapijten nog kunnen hergebruikt worden.  

Veerle (Milieudienst): Voor de ophalingen grof vuil die de jeugddienst jaarlijks voorziet, is het niet de bedoeling 

om recycleerbare zaken aan te bieden. Deze ophaling dient voor afval dat verbrandt wordt. Autobanden die je 

niet meer gebruikt, bijvoorbeeld, kan je gratis naar het containerpark brengen (groene groep) ,want dergelijke 

zaken zullen niet meegenomen worden door IMOG. De ophalingen gebeuren altijd met een kraan, let daar ook op, 

want stel dat je een vat olie daarbij zet, het zou al snel een vuil boeltje zijn op straat. Dat grof vuil gaat over 

grote zaken zoals kapotte zetels, stoelen,… dingen die niet recycleerbaar zijn.  

Clemens (Chiro Gaverke): Wij hebben vorig jaar onze tapijten van de fuif naar het containerpark gedaan maar 

wij hebben hiervoor moeten betalen.  

Veerle: Dat was waarschijnlijk omdat ze veel te vuil waren. Er is een fractie tapijten in het niet-betalend gedeel-

te, maar als er tussen die tapijten blikjes, frieten en dergelijke gedraaid zitten, dan kunnen ze daar niets meer 

mee doen. 

Jozefien: Iets dat nat en besmeurd is kunnen ze inderdaad niets mee doen. Als de tapijten enkel nat zijn na de 

fuif, leg de ze eens open laat ze uitdrogen.  

Flor: nog een andere opmerking; de “Geen reclame” sticker voor op de brievenbus kan je in de stadswinkel ver-

krijgen. 

Stef (Chiro Leieland/KAJ De Snaere): Wij werken al jaren aan een beter sorteerbeleid in onze Chiro. De leiding 

kan dit precies thuis wel maar niet in de Chiro…  

Jozefien: Ik denk dat nog je meer ‘in your face’ moet werken zodat het super duidelijk is. Julie zijn altijd wel-

kom voor een bezoek aan IMOG. Als jij zelf alvast goed sorteert, dan stel je een goed voorbeeld voor de rest van 

de leiding en alle beetjes helpen! 

 

Dag en Nacht van de Jeugd 

Hannes: Op vrijdag 21 oktober organiseert de jeugddienst het ontbijt voor de Dag van de jeugdbeweging. ‘s 

Avonds organiseren wij met de jeugdraad de Nacht van de jeugd.  

Simon (dagelijks bestuur): De Nacht van de jeugd gaat dit jaar door in OC Nieuwenhove. Vorig jaar was dit bij 

Chiro Waregem Centrum maar deze locatie was een beetje te klein voor de opkomst die we hadden. Het is dit 

jaar een leuk thema met blacklights. Iedereen is welkom, ook wie niet in jeugdverenigingsuniform komt betaalt 

slechts 2 euro entree, gratis entree voor iedereen die wél in uniform komt. De deejay line-up komt binnenkort 

online, er is nog één plaatsje vrij, wie geïnteresseerd is om te draaien, contacteer ons gerust. Het gaat leuk zijn, 

zeg het voort aan jullie oudste leden en leiding! 

Jordy (JH Den Uitvlucht): Hebben jullie terug hulp nog van het jeugdhuis?  

Cindy (Dagelijks bestuur): We gingen hiervoor nog contact opnemen met jullie, maar graag! 

http://www.waregem.be/jeugdraad
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Hannes: De Dag van de Jeugd vindt plaats op zondag 23 oktober in en rond het Jeugdcentrum zoals gewoonlijk 

van 14 uur tot 17 uur met springkastelen en een optreden van het duo ‘Blitz’. Zij brengen covers, kinderplaatjes, 

gewone plaatjes en ambiance! We gaan nog een mailtje sturen naar de jeugdbewegingen om te vragen wie welke 

activiteit wil opzetten op helpen begeleiden zoals ieder jaar. Maak jullie ook lid van de Facebookgroep 

‘Waregemse jeugdverenigingen’, waar we deze poll gaan opzetten. We werken in het thema ruimte. Er zal ook 

weer een vieruurtje zijn en een ‘spekkenworp’ rond 16.30uur. Voor vragen mag je ons altijd contacteren via Face-

book (Jeugdraad Waregem), via  Instagram (jeugdraad.waregem) of via het mailadres  

 

Fuifcontroles 
Hannes: Wij gaan met het dagelijks bestuur langs bij evenementen van Waregemse jeugdverenigingen om te kij-

ken of alles in orde is op vlak van brandveiligheid/algemene veiligheid. Wij gebruiken hiervoor een checklist. Wij 

kunnen niets afdwingen, wij kunnen enkel goede raad geven. De dingen wij controleren zijn wel zaken die ver-

plicht zijn. Volgende jeugdraad wordt deze checklist eens overlopen zodat jullie op voorhand weten waarop je 

kan letten bij het organiseren van een fuif/evenement.  

 

Voorstelling werking jeugddienst 
Flor: Omdat er elk werkjaar nieuwe leiding is, willen we nog eens meegeven waarvoor je bij de jeugddienst te-

recht kan.  

− Algemeen zijn wij er voor problemen, vragen en tips. Wij hebben een ombudsfunctie wat betekent je altijd 

ons kan contacteren in verband met jullie rol als jongere/jeugdvereniging in de stad. Wij staan open voor 

samenwerkingen. Zo werken wij regelmatig samen met de jeugdraad. Ook met de jeugdhuizen, ouderraden 

en scholen,…  

− De uitleendienst: Elke jeugdvereniging kan gratis materiaal ontlenen bij de uitleendienst. Dit doe je door 

een formuliertje in te vullen via www.waregem.be/uitleendienstjeugd met welk materiaal je wenst en voor 

welke periode. Jeugdverenigingen kunnen één keer per jaar gratis transport van uitleenmateriaal aanvragen 

voor een grote reservatie zoals bijvoorbeeld bij de organisatie van een evenement, fuif,... 

− We zetten ons in voor kindvriendelijke publieke speelruimte in wijken, parken of in de omgeving van de 

jeugdlokalen.  

− We organiseren evenementen zoals het ontbijt op de Dag van de jeugdbeweging, de Buitenspeeldag, 

Piekniek Elektriek,… We organiseren ook projecten, bijvoorbeeld voor maatschappelijk kwetsbare jongeren 

en we zijn ook bezig met een traject kind –en jeugd vriendelijkheid. Hier gaan we op een volgende jeugd-

raad zeker nog eens een interactieve sessie rond doen.  

− Verhuur Jeugdcentrum (tijdens het weekend) en repetitieruimtes. 

− Administratieve ondersteuning: Wij voorzien fiscale attesten, deze zorgen ervoor dat ouders/voogd een 

deel van het geld dat bekostigd wordt voor het jeugdwerk kan teruggevorderd worden van de belastingen. 

In dit document verklaren wij dat dat jullie jeugdwerk mogen geven en dat ouders hiervoor een deel van de 

kosten terug kunnen krijgen. Dit document krijg je begin 2023. Je kan die niet krijgen kort na een kamp of 

weekend, we mogen die pas uitschrijven aan de start van het nieuwe jaar. Je krijgt die attesten dus in 2023 

maar deze gaan wel over het jaar 2022.  

− Toelagen:  

⚫ Toelagen jeugdwerk: De Waregemse jeugdinitiatieven krijgen jaarlijks een toelage voor hun werking. 

Zorg dat je kan aantonen dat er je werking hebt, activiteiten organiseert, dat je leden hebt,… 

⚫ Kadervorming: Een toelage voor individuen. Iemand die een cursus heeft gevolgd (bvb. animator jeugd-

werk) kan hiervan de helft terugbetaald krijgen door de stad. 

⚫ Culturele toelage voor en door jongeren: Een groep jongeren die iets cultureels wil organiseren kan een 

toelage krijgen tot 500 euro (max. 2x per jaar) 

http://www.waregem.be/uitleendienstjeugd
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⚫ Securitytoelage: de helft van de factuur van de erkende securityfirma op jouw evenement wordt terug-

betaald (met een maximum van 500 euro toelage). Het laatste waar je op moet besparen, is security op 

jouw fuif. Richtlijnen hierover staan ook op de website.  

− Andere diensten die van nut kunnen zijn voor het jeugdwerk: 

⚫ Dienst gebouwen: voor gebreken aan jullie lokalen, mail naar gebouwen@waregem.be. Zorg dat er foto’s 

bij zitten en ook een duidelijke omschrijving van wat het defect juist is. Zorg dat je deze mails dan ook 

opvolgt, vaak wordt een antwoord gestuurd vanuit dienst gebouwen en krijgen ze geen antwoord terug. 

Zo zal een defect niet opgelost geraken. Als het te lang duurt voordat je een antwoord krijgt op jullie 

mail naar dienst Gebouwen, mail naar ons: jeugd@waregem.be. Voor sleutels van jeugdlokalen kan je 

ook bij hen terecht. De jeugddienst kijkt hoe groot de leidingsploeg is, op basis hiervan je een aantal 

sleutels. Stel dat we vaststellen dat er meer sleutels gevraagd worden dan er in feite nodig zijn dan be-

taal je ervoor. Sleutels laten bijmaken kost 25 euro per sleutel, waarom kost dat zoveel? Omdat je ze 

niet zou kwijtraken. 

⚫ Dienst feestelijkheden: Organiseer je een evenement, vul op tijd jouw activiteitenfiche aan 

(www.waregem.be/activiteitenfiche) waar je onder andere nadars en podiumstukken kan aanvragen.  

⚫ Milieudienst: de afvalophalingen grof vuil waar Veerle eerder over vertelde. Ook muziekvergunningen 

kennen zij toe. Hou je aan de geluidsregels die werden toegekend door de milieudienst en het schepen-

college. Vraag bij de uitleendienst een decibelmeter en registreer tijdens je evenement om jezelf in te 

dekken mochten er achteraf klachten komen. Zo kunnen wij zien of het in orde was. Als er geen registra-

tie is gebeurd heeft de buurtbewoner meer recht van klagen en zou het kunnen dat er hieraan een ge-

volg wordt gegeven. Ook voor duurzame events kan je terecht bij de milieudienst.  

⚫ Dienst diversiteit: Zetten zich o.a. in voor onthaal van anderstalige nieuwkomers. Stel dat je bijvoor-

beeld vragen krijgen van gezinnen waarvan de ouders/kinderen niet goed Nederlands spreken dan kun-

nen wij jullie in contact brengen met de dienst die dit zal opvolgen. De brugfiguren zijn schakelfiguren 

tussen de scholen, de stad en allerlei vrijetijdswerk. Zij begeleiden gezinnen die het niet altijd gemak-

kelijk hebben naar het vrijetijdsaanbod, maar ook voor financiële hulp.  

⚫ Communicatie: via www.waregem.be/pers kan je promo maken voor jouw event en kan je hiermee de 

pers verwittigen. Je kan ook twee keer per jaar jouw evenement op de LED-totems laten verschijnen. 

− UiTPAS: Dit is een spaar– en voordeelkaart waarbij je punten spaart als je deelneemt aan vrijetijdsactivitei-

ten. Die gespaarde punten kan je omruilen tegen voordelen die je kan vinden op de website. De UiTPAS is 

er ook voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Zij hebben recht op een tarief met 80% korting op 

inschrijvingsgeld, een belangrijk middel om kansarmoede tegen te gaan. Als jeugdvereniging doe je dan een 

inspanning door zelf 40% te betalen voor deze gezinnen, 40% wordt door de stad betaald. Jeugdverenigingen 

die zich willen inzetten om op een goede anonieme manier kansarmoede tegen te gaan via de UiTPAS kun-

nen hiervoor contact opnemen met de jeugddienst. 

− Inspecties jeugdlokalen: de jeugddienst gaat langs om te kijken of de lokalen een veilige omgeving zijn voor 

leden en leiding om werking te geven. Soms is dit aangekondigd, andere keren dan weer niet. Wij gaan 

langs om te inspecteren in het kader van (brand)veiligheid, afvalbeheer, netheid, defecten, inbraakpreven-

tie en energieverbruik. Vooral dit laatste is in deze tijden iets om zeker op te letten: Bij vertrek zorg je dat 

alle elektrische apparaten, lichten (binnen als buiten) en verwarming uitgeschakeld zijn.  

− De jeugddienst kan je bezoeken tijdens de openingsuren (www.waregem.be/jeugd), je mag je eerst aan-

melden via de deurbel naast de schuifdeur (locatie waar de politie vroeger zat, bij de slagboom uitrit par-

king het Pand). Je kan ons altijd contacteren, ook via Facebook. Meestal worden de berichten dagelijks be-

keken, indien we niet direct antwoorden en het is dringend, dan moet je ons telefonisch contacteren (056 

62 13 88) 

 

Instagram take-over 

Hannes: Deze zomer hebben we onze jeugdverenigingen één dag onze Instagram laten overnemen. Chiro Nieu-

wenhove, de KLJ, Chiro Gaverke en Chiro Waregem Centrum en de Speeldooze hebben hieraan deelgenomen. 

Jeugdhuis Den Uitvlucht had interesse maar zijn we blijkbaar vergeten… Onze vraag is of dit concept leuk is? Is dit 

http://www.waregem.be/activiteitenfiche
http://www.waregem.be/pers
http://www.waregem.be/jeugd
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een meerwaarde? Moeten we dit blijven doen?  

Clemens: ja, maar wij hadden de Instragram take-over toegewezen gekregen op de laatste dag van ons kamp en 

wij wisten niet op voorhand welke dag we gingen krijgen.  

Simon: Ik weet niet precies wat daar is fout gelopen, maar volgend jaar zal dit beter zijn.  

 

Fuifbandjes  

Hannes: Vorig werkjaar hebben we gezegd dat we fuifbandjes gingen fiksen voor jullie. Hoogstudentenclub 

Thraso, Jeugdhuis Den Uitvlucht, Chiro Gaverke, Chiro Waregem Centrum, KSA Waregem, Chiro Nieuwenhove, 

Jeugdhuis Jakkedoe, Chiro Oetsjiekoetsjie, KLJ Waregem, Studentenclub Gavergild, De Speeldooze en Het Pad 

hebben bandjes gevraagd. We wachten nog op antwoord van de stad of we hiervoor kunnen samenwerken en daar-

na gaan we ze laten maken. Dit zullen er 1500 in het rood zijn en 1500 in het blauw.  

 

Varia 
Léon (KSA): Vorig jaar hebben we al gevraagd voor een poort aan onze deur omdat we veel last hebben van afval 

en rondhangende jongeren.  

Jasmine (Akabe Funk): Bij het speelpleintje naast de lokalen van Akabe Funk ligt heel veel sluikstort en glas, wat 

onveilig is voor onze leden. De glijbaan is ook kapot. Er ligt van deze zomer nog steeds materiaal van Het Pad 

naast ons lokaal, nl. een groen tapijt en een metalen rek of ladder. Dit stond tegen de schommel, we hebben dit 

naar achteren gelegd. De sjorbalken hebben we binnen genomen.  

Artuur (Chiro Waregem Centrum): We vroegen ons af of er nu een slagboom komt aan de Chiro? 

Flor: Dat is op het schepencollege geweest en deze mocht er niet komen. 

Artuur: Ook de Resnor (warmteblazer) in de polyvalente ruimte werkt nog steeds niet. 

Chloë (KSA): Onze slagboom is ook nog steeds buiten werking. We hebben er wel nog een bakje van, maar die 

heeft maar één keer gewerkt ofzo…  

Arvid (Chiro Nieuwenhove): Het Wonderwoudje staat vol met onkruid, kan hiervoor gekeken worden? 

Marie (KLJ): Kan de slagboom aan het Margarethapark terug dicht? Nu kan iedereen deze open zetten en wij heb-

ben in het verleden het probleem gehad dat men met auto’s het park kwam binnen rijden . De sleutel van ons 

lokaal hebben we ook nog niet gekregen.  

Daan (JH Den Uitvlucht): Een kleine update over ons gebouw. Op de vorige jeugdraad hebben we verteld dat ons 

gebouw te koop stond, dat is niet meer het geval, we zijn dus niet meer op zoek naar een nieuwe locatie. We 

graag nog eens samenzitten met de jeugddienst voor subsidies voor verbouwingen want heel de bovenruimte zal 

verbouwd worden want deze is niet meer bewoonbaar.  

Flor: In de tweede helft van oktober zal er een oproep zijn om deel te nemen aan een zwerfvuilactie, georgani-

seerd door de milieudienst en de politie. Het gaat erover op een uurtje op te ruimen rond jullie jeugdlokalen.  

Jonas: Vergeet zeker niet het formulier ‘update contactgegevens jeugdwerk’ in te vullen via de website (Updaten 

contactgegevens jeugdwerk | Waregem) Op die manier kunnen wij onze contacten van de huidige leiding/bestuur 

updaten en doorsturen naar de jeugdraad zodat iedereen de communicatie en nieuwsbrieven kan ontvangen. Als 

er wijzigingen zijn doorheen het jaar mag je altijd een nieuwe update doorsturen via de link.  

Dante: Ik ben de persoon die jullie de mails van de jeugdraad stuurt. In de week na de jeugdraad zal je het ver-

slag van de jeugdraad ontvangen en in de loop van de week voor de volgende jeugdraad zal je de nieuwsbrief ont-

vangen. In de nieuwsbrief staat er ook een evenementenkalender. Je mag jullie evenementen/activiteiten ook 

altijd doormailen of melden via onze sociale media dan nemen wij ik dit ook op in de nieuwsbrief (Titel—datum– 

kort info in één zinnetje).  

 

 

 

 

 

https://www.waregem.be/formulieren/updaten-contactgegevens-jeugdwerk
https://www.waregem.be/formulieren/updaten-contactgegevens-jeugdwerk
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Evenementen 

− 8 oktober—vorming PC bouwen—JH Den Uitvlucht—13u.—gratis 

− 22 oktober— Gespuppe (rock– en metalavond met 3 live bands) —JH Den Uitvlucht—19u.—gratis  

− 29 oktober—Laundry night—Chiro Gaverke— 8 euro VVK/9 euro ADD—21u.  

− 5 november—Spaghettidag van Akabe Funk in SO Gaverke—12u en 18u. Kinderen 10 euro, volwassenen 15 

euro, jeugdbewegingen 13 euro 

− 10 november- Deejay contest van de KSA in Bar Hermanos—20u.— Gratis inkom 

− 19 november-  Spaghetti-avond Chiro Waregem Centrum—Jeugdcentrum Waregem—18u—volwassenen 14 

euro, kinderen 12 euro— croques aan 5 euro 

− 19 november - Beenhesp avond—KLJ Waregem— OC Nieuwenhove—19u.  

− 26 november— ’t Dak eraf fuif— JH Den Uitvlucht & KAJ De Snaere - 5 euro VVK. 7 euro ADD @ OC ‘t Klok-

huis Beveren-Leie—21u.  

− 4 februari 2023—Fuif van Nieuwenhove— Chiro Nieuwenhove—OC Nieuwenhove  

− 18 februari 2023—Beursfuif—Jeugdcentrum Waregem 

 

Volgende Jeugdraad vergaderingen 2022-2023:  

− Maandag 24 oktober om 19u30 bij Chiro Gaverke  

− Maandag 21 november om 19u30 bij Chiro Leieland  

− Maandag 19 december om 19u30 bij Akabe Funk 

− Maandag 23 januari  

− Maandag 20 februari  

− Maandag 20 maart 

− Maandag 17 april 

− Maandag 22 mei 

− Maandag 19 juni 

 

 

  

 

 


