
 

 

Jeugdraad  
mededelingen 

Maandelijks berichtenblad van de Waregemse Jeugdraad (verschijnt niet in juli en augustus)  
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VU: Hannes Declercq, info@jeugdraadwaregem.be  

Prettige  
feestdagen! 
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Maandag 19 december —  Akabe Funk 

Verslag vorige vergadering 

Aanwezigheden: Lukas Amez (CC De Schakel), Artuur Coorevits (Chiro Waregem Centrum), Britt Van de Velde 

(Chiro Waregem Centrum), Thomas Devos (Chiro Waregem Centrum), Victor Willemijns (Jeugdhuis Den Uitvlucht), 

Daan Vervacke (Jeugdhuis Den Uitvlucht), Marit Holvoet (Chiro Nieuwenhove), Kamiel Tomme (Chiro Nieuwenho-

ve), Rune Dierick (Chiro Nieuwenhove), Catho Vanhoutte (Scouts Waregem), Julie Baert (Scouts Waregem), Esmee 

Christiaens (stagiair jeugddienst), Dante Verbauwhede (dagelijks bestuur), Hannes Declercq (voorzitter jeugd-

raad), Flor Coussement (Jeugddienst), Simon Desmet (dagelijks bestuur), Clemens Van Cauwenberghe (Chiro Ga-

verke), Guillaume Bogaert (Chiro Gaverke), Helena Libbrecht (Akabe Funk), Jasmine Tyberghien (Akabe Funk), 

Stef Tijtgat (KAJ De Snaere/Chiro Leieland), Phoebe Allaert (Speelplein De Speeldooze), Esther Allaert (Speelplein 

De Speeldooze), Lara Bekaert (Chiro Oetsjiekoetsjie), Jonas Claerhout (Jeugddienst), Alicia De Waele (Dagelijks 

bestuur), Lucas De Sloovere (Dagelijks bestuur), Jo Neirynck (Schepen van jeugd) 

 

Verontschuldigd: Jong VLD, Cindy Besard (Dagelijks bestuur) 

Gespreksleiding: Hannes Declercq (voorzitter) 

Verslaggeving: Jonas Claerhout (jeugddienst) 

 

 

Kinder—en jeugdfilms CC De Schakel 
Lukas: Ik kom in de eerste plaats om te vermelden op de jeugdraad dat er terug een cinéma is in Waregem. Nadat 

de Cinéstar door corona een beetje de doodsteek heeft gekregen, hebben wij met CC De Schakel de bioscoopzalen 

geërfd. Er wordt hiervan één zaal opengesteld voor filmvertoningen op maandagavond, woensdagmiddag, woens-

dagavond en zaterdagavond. Wie jonger is dan 26 jaar betaalt slechts 7 euro voor een ticket. Als je weet hoeveel 

je betaalt in bioscopen de grootsteden dan valt deze kostprijs heel goed mee. We willen eigenlijk vragen aan jul-

lie om de film een beetje te helpen uitdragen bij jullie jeugdverenigingen en familie omdat we vaststellen dat er 

nog veel mensen zijn in Waregem die niet weten dat er terug cinéma is. Op woensdagnamiddag worden er veel 

familiefilms getoond.  

Misschien iets naar volgend jaar toe: Als je als groep of vereniging rond een bepaald thema wil werken en hierbij 

een nieuwe of oude film zou willen zien, mag je altijd naar mij mailen: lukas@ccdeschakel.be. Dan kunnen we 

kijken wat er mogelijk is om samen te werken. Ook als er een nieuwe film uitkomt en jullie willen die met de hele 

leidingsploeg zien en je wil bijvoorbeeld al zeker 15 tickets bestellen en zeker zijn van jullie plaatsen om allemaal 

samen te kunnen zitten, stuur mij gerust een mailtje. 

Phoebe: Als je komt met een grote groep, is er dan groepskorting? 

Lukas: Dat is nog een beetje het pijnpunt op dit moment. Er is een groepskorting voor volwassenen die dan 7 euro 

betalen in plaats van 8 euro, maar voor jongeren is er momenteel nog geen groepskorting. Als de jeugdraad bij-

voorbeeld iets zou organiseren voor de leiding van de jeugdverenigingen tijdens de Nacht van de jeugd en je komt 

met een hele grote groep (80 à 100 personen), dan kan er wel nog iets van die 7 euro.  

 
 
Debattle 
Hannes: Met behulp van Bataljong wordt een debat georganiseerd voorafgaand aan de verkiezingen, specifiek 

voor de jeugd om vragen te stellen aan politici. Op die manier kan dit jou helpen beslissen op wie of welke partij 

je zou kunnen stemmen. Zou er interesse dat de jeugdraad ook zo’n debat organiseert in Waregem? Stel dat er  

bijvoorbeeld een debat doorgaat in CC De Schakel met alle politieke partijen? 

Weinig interesse; Van iedereen rond de tafel slechts twee die zouden gaan mocht de jeugdraad dit organiseren.  
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Dossier speeltoestellen 
Flor: We zijn bezig met het dossier speeltoestellen, ik ga dit nog niet ter stemming leggen, maar ik ga het wel al 

uit de doeken doen.  Er zijn een aantal zones geselecteerd waarvoor we speeltoestellen zouden aankopen: 

⚫ Kerkhofstraat in Nieuwenhove: evenwichtsbalkjes om het Wonderwoudje in OC Nieuwenhove nog wat aan-

trekkelijker te maken.  

⚫ Zonneveld in Sint-Eloois-Vijve: ook hier een aantal evenwichtspaaltjes. 

⚫ Schoondalbos in Sint-Eloois-Vijve: een aantal fantasie-elementen/dieren uit hout gesneden, bijvoorbeeld 

een uil, om doorheen het bos te verspreiden zodat het interessanter wordt om door het bos te lopen. 

⚫ Grasveld langs de Leie in Sint-Eloois-Vijve (waar de zomerbar vroeger doorging): een aantal kleutertoestel-

len.  

⚫ Bij het nieuw sociaal woonproject Oostpoort/Kromme Waters in Sint-Eloois-Vijve: een aantal speeltoestel-

len voor jonge kinderen.  

Het gedetailleerde programma zal in januari toegelicht worden.  

 

Financieel 
Dante: Niet echt een update hierover, we hebben nu wel bankkaarten!  

 

Fuifbandjes 
Hannes: Vanaf volgende week zal je op de jeugddienst de fuifbandjes kunnen afhalen als je die de vorige jeugd-

raad nog niet had meegenomen.  

 
Secret Santa 
De kerstpakjes worden 3 keer doorgegeven naar links en worden tegelijkertijd geopend. Iedereen is zeer tevreden 

met zijn pakje! 

 
Nieuwe aankopen uitleendienst 
Jonas overloopt welk materiaal er aan vervanging toe is en de jeugdraad doet voorstellen voor nieuwe aankopen. 

Het volgende materiaal zal in 2023 worden aangekocht, raming van de kosten tussen haakjes: 

⚫ 12x boxstatief (400 à 600 euro) 

⚫ Reuze vier op een rij (250 euro) 

⚫ 6x mobiele vluchtwegverlichting voor op fuiven (60 à 100 euro per stuk)  

⚫ Vloermonitor met 12 inch speaker (350 euro) 

⚫ Draadloze microfooninstallatie shure sm58 (350 euro) 

⚫ Set van 5 walkie talkies Kenwood inclusief handpalmmicro/headset in koffer (1550 euro) 

⚫ Stafkaarten: 14,50 euro per stuk, geplastificeerd, in 2023 enkel de oude stafkaarten vernieuwen van gebie-

den waar de jeugdbewegingen op kamp gaan.  

⚫ Oude lichteffecten (Stormbird,Thunderbird, 2x Dynamo scanner) die nog met vervangbare lamp werken ge-

leidelijk aan vervangen met LED alternatief (600 euro) 

 

Voorstel: Een  subwoofer met 15 inch speaker in plaats van 18 inch. Jeugddienst neemt het voorstel mee.   

 

Daan: Een afbeelding van het item dat je wil reserveren via het formulier op de website zou handig zijn. 

Jonas: Klopt, we hebben die al nagevraagd bij de collega’s van Communicatie maar dat is helaas niet mogelijk 

met de software die gebruikt wordt voor de website. Daarom staat er een PDF-bestand van het uitleenaanbod op 

de website. Je kan deze openen en erbij nemen als je een online formulier invult om te zien wat je precies aan-

vraagt op het formulier.  
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Fuifcontroles 
Hannes: Met het dagelijks bestuur van de jeugdraad gaan wij langs op fuiven van Waregemse jeugdverenigingen 

met de checklist ‘veilig fuiven’. We merken dat er vaak nog zaken niet in orde zijn zoals bijvoorbeeld vluchtwe-

gen die versperd zijn doordat er materiaal voor staat. Zolang er niets gebeurd is dat geen probleem, maar als er 

wel eens moet geëvacueerd worden, dan zit je met een volle zaal die niet op tijd buiten geraakt. Dan is dit wel 

een groot probleem en dat willen we natuurlijk niet. In de nieuwsbrief zie je een overzicht van aandachtspunten 

waarop wij allemaal controleren. Wij doen deze controles enkel om jullie hierop te duiden zodat jullie fuiven zo 

veilig mogelijk kunnen verlopen. 

Stef: Wordt er gecontroleerd op herbruikbare bekers? 

Hannes: Ja, dit hebben we vorige maand toegevoegd aan onze checklist, maar ik veronderstel dat iedereen dit nu 

sowieso doet aan gezien het eigenlijk niet anders meer kan.  

Dante: Enkel als je 95% kan recycleren, maar het mag niet in de gewone PMD-zakken, het moet anders gerecy-

cleerd worden. In theorie zou je het kunnen doen.  

Jonas:  In elkaar gestapelde bekers kunnen al niet verwerkt worden door sorteermachines. Je moet als organisatie 

kunnen bewijzen dat je 95% kan recycleren, maar in de praktijk is dat bijna onmogelijk. 

Hannes: De checklist ‘veilig fuiven’ komt ook op onze website die binnenkort online komt.  

 

Belevingsonderzoek kindvriendelijke stad 
De jeugddienst is bezig met een belevingsonderzoek kindvriendelijke stad (4 thema’s: mentaal welzijn, dia-

loog/communicatie, verkeer en publieke ruimte). We verdelen ons in drie groepen en bespreken deze 4 thema’s. 

De jeugddienst bundelt de input van de drie groepen en neemt deze op in de resultaten van het belevingsonder-

zoek. 

 

Schepenkwartiertje 
Jo Neirynck: De Sylvesterbus komt eraan, maak er gebruik van op oudejaarsavond. We sturen de communicatie 

hierover nog door naar de jeugdverenigingen zodat jullie er reclame mee kunnen te maken. 

www.waregem.be/sylvesterbus  

Britt: Is er een alternatief voor de studeerruimte die niet kan doorgaan in het stadion van SV Zulte-Waregem? 

Flor: Ja, er kan gestudeerd worden in de bib, in de Jakkedoe en ook in Hippologgia, waar je vanaf 27 december 

terecht kan. 

Stef: Studentenclub Thraso studeert in ‘t Zwemb@, mogen wij met de Chiro en KAJ daar ook gaan studeren?  

Jonas: Jazeker, tijdens de week kan daar zeker gestudeerd worden, maar er moet rekening gehouden worden met 

de andere gebruikers. Op woensdagnamiddag (maar niet tijdens de kerstvakantie) gaat er les door van de Kunst-

academie en op zaterdagavond repeteert er een muziekgroepje. Is de polyvalente zaal van Chiro Leieland ook 

geen optie? 

Stef: Die ruimte is moeilijk op te warmen en andere jongeren die niet in Chiro zitten zullen eerder naar ‘t 

Zwemb@ willen gaan omdat dit een ruimte van de stad is.  

Jonas: Voor ons geen probleem, op zich is er plaats genoeg.  

Jo Neirynck: Jullie zijn allemaal uitgenodigd op zondag 8 januari op 10 locaties in Waregem om vanaf 11.00u. het 

glas te heffen op een goede gezondheid en het nieuwe jaar! 

www.waregem.be/waregemwintert/nieuwjaarsrecepties 

Jasmine: Mogen wij in onze nieuwe lokalen gordijnen hangen? Moeten die brandvertragend zijn? 

Jonas: Je mag zeker gordijnen hangen, we raden brandvertragende gordijnen aan maar het is niet verplicht. Ook 

in het kader van inbraakpreventie raden we het hangen van gordijnen zeker aan. 

Jo Neirynck: Kaarsen in een lokaal zijn nog altijd veel gevaarlijker dan gordijnen die niet brandvertragend zijn.  

Jonas: Klopt, doe dat niet. Kaarsen zijn verboden in stedelijke jeugdlokalen. Helaas komen we nog af en toe 

kaarsen tegen tijdens de lokaalinspecties of dat er met vuur werd gespeeld in de lokalen (lucifers, kaarsvet, ver-

brande/gesmolten items,…). 

http://www.waregem.be/sylvesterbus
http://www.waregem.be/waregemwintert/nieuwjaarsrecepties
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 Varia 

Flor: Ik heb een vraag gekregen van het Amerikaans kerkhof of de scouts het zou zien zitten om op 11 november 

aanwezig te zijn en aansluitend een spel of wandeling met leden en leiding te doen.  

Julie: Ja, misschien wel, we gaan het voorleggen aan de leiding. 

Flor: Ik stuur ook nog een mailtje hiervoor.  

Ik kom net nog van de vergadering Kinderopvang, zelf doen zij al heel wat initiatieven om hun imago te verbete-

ren maar zijn er vanuit de jeugdraad ideeën hoe we het imago van Kinderopvang kunnen verbeteren? Hoe kunnen 

wij voor hen iets betekenen?  

Dante: Een kwaliteitslabel oprichten. We zouden onaangekondigd kunnen langsgaan, een beetje zoals Jonas doet 

met de lokaalinspecties of de jeugdraad bij de fuifcontroles en dan kunnen ze een stempel “Stad Waregem appro-

ved” krijgen.  

Alicia: Misschien hen gewoon ook eens in een goed daglicht zetten op social media?  

Flor: Dat is een goed idee en dat gaan we zeker al doen.  

 

Evenementen 

− 23 december: Kerstkotje Markt—KSA Waregem—19u.  

− 23 december: Kerstfeest Jingle Balls— JH Den Uitvlucht—18u.  

− 27 december: Kerstkotje Markt—Speelplein De Speeldooze- 10u.-22u.  

− 28 december: Kerstkotje Markt—Jeugdraad Waregem- 10u.-22u.  

− 30 december: Kerstchalet Markt—Chiro Gaverke Aspi’s—10u.-22u.  

− 30 december: Voomynight—KAJ De Snaere 

− 28 januari: Winterwoordennacht—Bib/CC De Schakel—19.30u.  

− 4 februari—Fuif van Nieuwenhove— Chiro Vita & Freedom —OC Nieuwenhove vanaf 21u.—7 euro inkom 

− 17 februari—Valentines Eve—JH Den Uitvlucht—18u. 

− 18 februari —Beursfuif KSA —Jeugdcentrum Waregem 

− 25 maart—Galaxpi Chiro Waregem Centrum—Jeugdcentrum Waregem 

− 15 april: Bloesemwandeling Akabe Funk (rolstoeltoegankelijk) in Baliekouter Wakken  

−  April (datum nog te bepalen): voetbaltornooi Scouts 

 

Volgende Jeugdraad vergaderingen 2023:  

− Maandag 23 januari bij Speelplein De Speeldooze/Chiro Oetsjiekoetsjie om 19.30u. 

− Maandag 20 februari bij KAJ De Snaere 

− Maandag 20 maart—locatie nog te bepalen— HippoLoggia is geen optie 

− Maandag 17 april bij Jeugdhuis Jakkedoe 

− Maandag 22 mei bij Jeugdhuis Den Uitvlucht 

− Maandag 19 juni bij Chiro Waregem Centrum 

 

 

  


