
Verslag noord-zuidraad (maandag 6 februari 2017) 

 

Aanwezig: Cor Anthonissen, Mia Jamaer, Marc Michiels, Victoire Molemans, Noël Monteyne, , 
Oger Vaes, Patrick Vissers en Karina Bolsenbroek (verslag) 

 
 
1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 12 december 2016 
Patrick zal zo snel mogelijk het verslag van de noord-zuidraad van 12 december 2016 samen met de 
samenvatting van het bezoek van Johan Cotten verzenden naar de leden van de noord-zuidraad.  
 
2. Organisatie filmavond 
Patrick Vissers heeft gesproken met de mensen van Mooove waarmee door omliggende gemeenten 
ook is samengewerkt. In overleg met hen is gekozen voor de film Tanna uit 2015. 
Mooov stuurt de DVD naar ons toe samen met foldermateriaal over de achtergrond van betreffende 
film. 
Normaal is er een minimum afname van 3 DVD´s. Dit is volgens de noord-zuidraad geen probleem 
aangezien er zijn altijd nog wel mogelijkheden zijn om een film te vertonen, bijvoorbeeld tijden 
Boortmeerbeek Feest.  
 
Publiciteit: 
Karina Bolsenbroek maakt een flyer die verkleind bij de bakkers en beenhouwers kunnen worden 
gelegd. Een grote versie (A3) kan dienen voor de bibliotheek en andere openbare ruimtes. 
 
Verspreiding publiciteit: 
- Karina Bolsenbroek zorgt voor de flyers (A5) en posters (A3)  
- Karina Bolsenbroek zorgt voor de digitale publicatie: Lichtkrant, Uit-databank en website. 
- Door de diverse leden van de noord-zuidraad worden de flyers bij de lokale middenstand 

verspreid als ook via mail naar de eigen achterban. 
- Gedacht wordt nog om gebruik te maken van de palen van Bollé Bollé waarmee de A3 poster aan 

de weg kan worden geplaatst. Patrick Vissers zal uitzoeken of hiervoor een vergunning nodig is. 
 
Locatie: 
Dirk Kops heeft toegezegd dat de noord-zuidraad het lokaal van de scouts van Boortmeerbeek 
(Schoubroekstraat 21b) mag gebruiken. 
 
Inkom: 
De noord-zuidraad besluit om een inkom te vragen van 2,00 EUR. 
Mia Jamar zorgt voor een kassa en wat wisselgeld. 
 
Inleiding door: 
Noël Monteyne zal de film kort inleiden. Hij kan hiervoor gebruik maken van de folder met 
achtergrondinformatie van Mooov. 
 
Voorstelling projecten: 
Er wordt voorgesteld om aan de aanwezigen ook de voorstellingsfolder van de noord-zuidraad te 
geven. 
Patrick Vissers zoekt uit of de projecten in de voorstellingsfolder compleet is. Een aanvulling met 
‘Artsen op vakantie’ is allicht nodig. 
 
 
 
 



Receptie: 
Na de film wordt aan de aanwezigen een drankje aangeboden.  
Omdat deze filmavond op donderdagavond plaatsvindt en de drank van de Oxfam-wereldwinkel 
wordt afgenomen wordt besloten de ‘receptie’ in eigen organisatie te doen en hiervoor geen beroep 
op een vereniging te doen. 
 
De ervaring leert dat er ongeveer 50 personen zullen komen op deze activiteit. 
De Wereldwinkel heeft voldoende glazen ter beschikking. Gedacht wordt aan een 40 tal wijnglazen 
die nodig zullen zijn. 
Oxfam wereldwinkel zorgt voor de dranken. 
 
Sabam: 
Patrick Vissers zoekt uit of het nodig is om Sabam en Billijke Vergoeding in te lichten. 
 
Programma: 
Datum 9 maart 2017 
Tijd 20.00 uur (deuren 19.30 uur) 
Plaats Lokaal van de Scouts, Schoubroekstraat 21b 
Klaarzetten zaal 19.00 
programma: Inleiding/voorstelling projecten: 20.00 

Start film (75 minuten):   20.15 
Start receptie:     21.30 

Opruimen zaal  
 
3. Bezoek Johan Cotten 
De noord-zuidraad heeft met interesse het verhaal van Johan Cotten (Gros Oud-Heverlee) 
aangehoord. Noël Monteyne heeft hiervan de samenvatting gemaakt dat al aan Patrick Vissers is 
bezorgd. Die zal dit samen met het verslag van 12 december 2016 naar de leden van de noord-
zuidraad mailen. De noord-zuidraad kan aan de hand daarvan bekijken welke punten kunnen worden 
overgenomen en welke niet. 
 
4. Volgende vergadering 
Volgende vergadering op maandagavond 13 maart 2017 om 20.00 uur in het gemeentehuis. 
 
Bespreekpunten: 

 Evaluatie filmavond 

 Opvolging Gros Oud-Heverlee (bezoek Johan Cotten) 


