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Aanwezig: zie overzicht bijlage
1. Overlopen van activiteiten + aanvullen in google calender
24/2
Elke dinsdag
24/2
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3/3
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5/3 – 9/3
8/3
13/3
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29/3
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startmoment
opendeur
quiz
sterrenkijkdag
Bezoek saffraanboerderij
Gluren bij de buren
Mondiale week
Film: An inconvenient Sequel
Marokkaanse berbers
Workshop vluchtelingen
gedichtenwedstrijd
Film: The motorcycle diaries
Spreker uit Colombia
quiz
Muntententoonstelling
Vrouwen van Ghana
slotmoment
wereldquiz

Den Babbelhoek
Cd&v
ASH Polaris
Velt
vormselcatechese
Femma + Vrienden voor Mokolo
BS De vesten
Groen
Huis van de Mens
Amnesty International
Curieus
Groen
FOS
Groen
Numismatica
vrouwenraad
Lokale Helden
Curieus

Nederrij 115
‘t Paterszaaltje
Dorpshuis Morkhoven
Morkhoven
De Cirkel?
In de school
Schaliken
Lakenhal
Lakenhal
Schaliken
Lakenhal
Foyer Schaliken
Koetshuis stadspark
Zaal ‘t Hof

Extra activiteiten (ideeën) waar nog geen datum voor vastligt of waar er nog geen formulier is voor
ingevuld mijn excuses als er informatie vergeten of niet juist geformuleerd is.
-

Wereldwinkel = chocoladeproeverij – film Down to earth – koken met Armine – eco cyclo
Femma = uitstap naar Sint-Truiden, de sikhgemeenschap bezoeken
kOsh campus Scheppersstraat = bezoek uit Uganda
Vrienden voor Mokolo = indrukken over Palestina 2e helft april
Huis van de Mens = nog 1 activiteit
Praatwijzer = elke donderdag in de Nederrij 115
Nesrin = Koerdisch eten
…

De verenigingen die vorige edities hebben meegedaan nogmaals contacteren en horen of ze willen
meedoen. Als jullie nog mensen kennen die iets willen organiseren, geef hen de coördinaten van de
dienst door.
Groen naargelang beschikbaarheid van ‘t Schaliken wordt er 1 film ipv 2 vertoond (voorkeur gaat
uit naar An inconvenient Sequel.)

Oproep aan allen: de nodige informatie voor de activiteiten online ingeven OF aanvullende
informatie doorsturen naar wereld@herentals.be voor oudjaar.

2. Startmoment
Uit de gesprokkelde ideeën van vorige vergadering willen we gaan voor een Murga door de straten
van Herentals. Liesbeth Leysen hoort bij de academie en achter de prijs van de Murgafanfare Agrum
uit Heist-op-den-Berg.
Na wat over-en-weergemail vraagt Murga Agrum voor een stoetfanfare van een halfuur + 2 nummers
aan de Lakenhal € 400.
Vanuit de academie is er momenteel nog geen bevestiging.
Nadien een woordje uitleg door de burgemeester en Paul + het uitdelen van de kalender.
ALTERNATIEF VOOR MURGA?
Geert Peelaerts heeft drone.
3. Slotmoment
Verder uitwerken van Lokale Helden. De dienst contacteert muzikanten om deel te nemen. Ook eens
checken op Vi.be.
Idee: de verschillende muzikanten niet apart laten optreden maar samen iets laten creëren.
Aandenken:
- koffiemok met logo wereldtals: € 5,3 per stuk ( kan gevuld worden met eerlijke chocolade)
- magneet met logo Wereldtals: € 3,3 per stuk
GEVEN JULLIE VOORKEUR DOOR?
4. Promo
-

-

-

-

Katern met de programmatie van Wereldtals in de stadskrant van maart komt er.
Communicatie vindt het drukken van een brochure hierdoor niet meer nodig, er worden
16.000 brievenbussen bereikt met de stadskrant.
Bierviltjes worden gedrukt. Offerte bij zwartopwit bedraagt € 370,99 voor 5000 stuks.
kant 1 = logo
kant 2 = februari – april
www.wereldtals.be
Dienst maakt per activiteit een evenement aan op facebook.
https://www.facebook.com/herentals.mondiaal
Foto’s via instagram. Instathals is geen optie omdat dit een privé-initiatief is. Je kan een
instagram account aanmaken en dit ‘uitlenen’ aan verenigingen die een activiteit
organiseren. Zij kunnen dan met een gepast wachtwoord en vermelding van #wereldtals
foto’s nemen die rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan de facebookpagina.
Abdellah wordt ook nog gevraagd om foto’s te komen nemen.

Volgende vergadering : woensdag 17 januari 2018 – 20 uur –
benedenzaal AC

