
Jeugdraad woensdag 3 juli 2013 

Aanwezig: Bert Vandecasteele, Niels Vandecasteele (ex-JOV), Wouter Lefevre , Jeroen 

Vandewynckele (JC), Chelsey Pype (KSA De Grietjes), Dethlef De Tollenaere en jordy pype(KSA Arbeid 

Adelt), Lotte Vandewalle (VKSJ), Hannes Lefevere (Chiro Moorsele), Lucas Vanneste (Chiro Moorsele), 

Daisy Vanhollebeke, Dominique Acke en Patricia van maldeghem (Doremi) , Justine Verschaeve 

(Chiromeisjes wijnberg), Afra Vanhalst (Chiromeisjes wijnberg), Kevin Defieuw, Ruben Dewulf (jov), 

Annabel Parmentier, Lien Vanderjeugt, Ine Libeer (Chiromeisjes centrum), Frederik Vervaet (JH Den 

Bascuul) 

1) Goedkeuring vorig verslag 

 Mededeling van de scholen: 

Wanneer verenigingen reclame willen gaan maken voor hun werking, vragen 

ze rekening te houden met: 

- Vooraf afspraak maken met schooldirectie 

- Enkel tijdens speeltijd op bezoek 

- Geen snoep of kadootjes uitdelen aan de kinderen 

 

2) Promo jeugddienst/ jeugdraad 

Jeugddienst en jeugdraad luiden de zomer in met een heuse promocampagne en filmpje (te 

bekijken en te liken op Facebook/ jeugddienstwevelgem) 

 

 

Jeugdraad Wevelgem gaat ‘on the road’ 

De hele zomer lang kan je ons vinden op alle grote evenementen in Wevelgem, Gullegem en 

Moorsele.  Kom bij ons langs en krijg de supercoole Jeugdraad- zonnebril cadeau. 

Waar zijn we te vinden? 

 Klein tokyo: 13/07 

Parkies: 18/07 

Parkies: 22/08 

Jeugdfeesten: 13/09 of 14/09 

Braderie: 20/09 en 21/09 

Autoloze zondag: 22/09 



  

Deze bril is bovendien geld waard! Maak tijdens je vakantie een leuke, creatieve, originele maar 

vooral zomerse foto met de jeugdraad-zonnebril in de hoofdrol en stuur die vóór zondag 1 

september  door naar jeugddienst@wevelgem.be . 

Alle inzendingen plaatsen we op onze facebookpagina. De foto’s met minstens 50 likes maken kans 

op de hoofdprijs. Topfotografe Cindy Frey kiest de leukste foto en die persoon/personen 

wint/winnen een professionele fotoshoot door Cindy Frey (make-up en hairstyling inbegrepen). 

De winnaar maken we bekend op donderdagavond 12 september, tijdens de opening van de 

fototentoonstelling van Cindy Frey (meer info volgt). 

Vertrek je binnenkort op reis en heb je nog geen jeugdraad- zonnebril?  Kom gerust je exemplaar 

afhalen op de jeugddienst (Porseleinhallen, Cultuurpad 1). 

 

3) Reglement aanplakborden 

Om eventuele GASboetes te vermijden, wordt gevraagd zeker het aanplakreglement voor de 

gemeentelijke plakborden te volgen. 

- max. 1 affiche per evenement 

- Geen lijm gebruiken, enkel plakband 

- Er mogen enkel affiches aangehangen worden van zaken die doorgaan in Wevelgem, 

georganiseerd door Wevelgemse verenigingen of met een maatschappelijke zetel in 

Wevelgem. 

- Formaat is niet van belang, maar je mag geen andere affiches overplakken 

Elke eerste dinsdag van de maand worden deze borden gereinigd! Hou daar dus 

rekening mee bij het opmaken van jullie plakronde (s). 

Opmerking jeugdraad: soms niet stipt en dit is wel hinderlijk voor geplande 

plakrondes… 

Jeugddienst dringt nog eens aan tot het stipt opvolgen van deze ronde bij de 

verantwoordelijke dienst. 

 

4) Rondgang naar alle jeugdlokalen 

Op woensdag 26 juni ging er een eerste keer een rondgang in alle jeugdlokalen door. 

In deze rondgang kwamen verschillende aspecten aan bod: 

- Controle afvalconvenant 

- Controle brandveiligheidsconvenant 

- Vragen voor gebouwendienst worden onmiddellijk doorgegeven 

- Alle opmerkingen, vragen, … naar jeugdraad/ jeugddienst  

Deze rondgang van Maarten Tavernier (milieudienst), Nele Dedeurwaerder (jeugddienst), 

Frederik Vervaet en Ruben Dewulf (JOV) zal in de toekomst zeker herhaald worden. 

Suggesties wat daarin nog opgenomen kan worden, is zeker welkom! 

 

mailto:jeugddienst@wevelgem.be


 

5) Post voor de jeugdraad 

- Brief van afdeling jeugd ivm het goed ontvangen van de verantwoordingsnota 2012. 

Nu is het afwachten tot goedkeuring. 

- In GR: aanpassing subsidiereglement fuiven werd goedgekeurd 

 

6) Varia 

- Bedanking Roefel: Bedankt aan alle medewerkers voor jullie hulp op roefel! Zonder 

jullie was roefel niet mogelijk! Merci merci merci!!! 

 

- Teek Two:  

Het kunstenproject Take Two/ teek Toe/ Take Too/ … is een initiatief van een groep 

plaatselijke kunstenaars. Ze vonden in de dienst vrije tijd, de jeugddienst, de 

bibliotheek en het cultuurcentrum enthousiaste partners om hun artistieke dromen 

te verwezenlijken. 

Take Two loopt van 14 augustus tot 12 oktober in de inkomhal en de 

activiteitenzalen van de bibliotheek. 

Kunstenaars gaan met jongeren aan de slag en laten het publiek schaamteloos gluren 

in hun atelier of studio. 

Ben je tussen 15 en 30 jaar?  

Dan kun je deelnemen aan workshops muziek met Brent Vanneste (gitaarles, 

gesprekje over muziek, tips van zero tot hero, …), beeldhouwen met Kris 

Vandenberghe, koken met Stephanie Coorevits, projectionmapping met Simon 

Verschelde en Thomas Delbeke en fotografie met Joost Demuynck. 

Voor 5 euro word je lid van het Team Take Too en dan kan je je inschrijven voor alle 

workshops. 

Info en inschrijvingen: jeugddienst 

De kunstenaars zijn daarnaast de hele periode aan de slag in de bib. Als artists in 

residence nodigen ze ook gasten uit. Op donderdag, vrijdag en zaterdag (vanaf 16 

uur) is het Teek-kunstencafé open. Je kan er de kunstenaars ontmoeten en aan het 

werk zien. Op onverwachte momenten zijn er ook gastoptredens en performances. 

En Teek gaat ook wel eens op verplaatsing. Bekijk het activiteitenprogramma op het 

bord in de bib of volg Teek op Facebook! 

- Er zijn enkele mensen gestopt met jeugdoverleg! We bedanken hen voor alle betrokkenheid 

en inzet! Dikke merci!  

Niels geeft mee dat het zeker de moeite is om in jeugdoverleg te komen omdat het er dikke 

pret is en je veel leuke dingen kan verwezenlijken! 

Wij beamen dit en zien mogelijke kandidaturen graag komen! 


