
   

   

Zichtbaarheid 

- Vlaggenlijnen en wereld +, promo afzonderlijk voor de markt – 

- OK, maar meer verzamelen op het Begijnhof 

- Vanop Vrijheid? 

- Zichtbaarheid zeer goed, animatie geweldig, goeie multiculturele sfeer 

- Het was geweldig 

- De wereldbol was voor sommigen een vraagteken 

- Kan alles niet op eenzelfde plaats? 

- Te weinig zichtbaar! Van verschillende mensen gehoord dat ze niet wisten dat er ook op ’t Begijnhof “iets” te 

doen was. 

 

   

Infrastructuur: tenten, tafels, stoelen 

- OK 

- shelter belemmert het zicht 

- Multicultureel gebeuren doordat mensen door elkaar in tentjes stonden en met mekaar gingen praten 

  



 

Onbemande infostanden: provincie Antwerpen , 11.11.11 

- Geen mening, niet echt bekeken 

- Heel tevreden 

 

 

Infostand Stedenband 

- OK 

- 5/5: vol te houden sensibilisering 

- Begeleiding of uitleg 

- Zeer geslaagd, trok vooral de aandacht van kinderen waardoor de ouders ook kwamen kijken 

- Heel goed 

  



 

Infostand scholenbanden 

- Niet erg duidelijk 

- Zat te ver in de stand, video werd tijdens mijn periode niet bekeken 

- 5/5: aanwezigheid op mondiale markt 

 

   

   

Individuele verkoops- en infostanden van verenigingen 

- Prima 

- Verschillende standen zeer goed, Vele landen en organisaties kwamen aan bod 

- 3/5: redelijk (on)bekend 

- Heel tevreden over alles 

  



   

Infostand Mondiale Raad met info over subsidieprojecten, Fair Trade, project 

aardbeienzakjes en nationaliteiten in Hoogstraten 

- Zeer geslaagde infostand, goed zicht waar Hoogstratenaren zitten 

- Het was een goed idee 

- 3/5: veel tegelijk 

- Wereldkaart als aantrekkingspool, aanspreekbaarheid, voorstelling van verschillende invalshoeken: +, veel 

bij elkaar, geen aparte voorstelling Mondiale Raad – 

      

   

Workshops 

- Geen mening, niet kunnen bezoeken 

- Dit was geweldig 

- Geen mening, niet gezien, waar? 

- Verscheidenheid in aanbod en voor alle leeftijden +, aankondiging - 

  



   

   

Optredens 

- Gemengd, dans heel mooi 

- Podium op een andere plaats? 

- 5/5: zeer gevarieerd en excentriek 

- Sfeervol +, minder zichtbaar vanuit de tent – 

 

   

Wereldwinkelcafé en Solarbar 

- Prima 

- Zeer goed idee om de solarbar in te schakalen, brengt stedenband Benin in het zicht 

- Wereldwinkelterras was zeer goed 

- Mooie presentatie 

- Link Solarbar met zonnekiosken was dat de bedoeling of niet? Zo ja, niet geslaagd 

  



   

   

Proevertjes met Samen inburgeren 

- Prima! 

- Ik vond het geweldig 

- 5/5: zeer leerrijk 

- Super goed initiatief, met veel enthousiasme gebracht. Te weinig bekend bij het publiek. 

- De bonnen met de 5 hapjes was een groot succes 

 

 

Andere – Algemeen 

- Mensen begrepen niet goed waarom Vrijheid moest worden afgesloten, alles binnen Begijnhof! 

- Meer kinderactiviteiten 

- Niet samen met openschooldagen 

- Waarom samen met toeristisch seizoen? 

- 5/5: zeer geschikt format en locatie, tip: breng toeristisch gebeuren in het Begijnhof 

- Ontmoeting tussen mensen 

- Meedeinen op het succes/traditie van andere initiatieven + 


