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Beste,
Dit jaar neemt Davidsfonds Herentals opnieuw deel aan de Junior Journalist-wedstrijd van het
Davidsfonds, en dit reeds voor de tiende maal. Wij organiseerden de preselectie in Herentals
voor de eerste en de tweede graad van het secundair onderwijs, dus voor 13-16 jarigen. De beste
pennenvruchten van onze jonge journalisten sturen wij richting nationale selectie te Leuven.
Het thema waarover aan de deelnemers gevraagd werd een werkje, cursiefje, … te schrijven was:

“Liefde of Haat ?
Ruzie of Vriendschap ?
Oorlog of Vrede ?”.

Vier scholen uit vrij- en gemeenschapsonderwijs zijn op de uitnodiging tot deelname ingegaan en
hebben in totaal 10 werkjes geselecteerd en ingestuurd bij onze lokale jury. De juryleden,
journalisten Caroline Haverans, Marc Helsen en Jef Van den Bosch hebben, onder leiding van
journalist Guy Tegenbos, de werkjes beoordeeld op originaliteit en taalvaardigheid.
Wij nodigen U dan ook graag uit op de prijsuitreiking waarop de jury per graad één laureaat en
twee eervolle vermeldingen bekend zal maken. Het werk van de laureaten wordt doorgestuurd
naar de nationale jury in Leuven. Laureaten en eervolle vermeldingen worden beloond met een
dik boekenpakket en een flinke boekenbon met gezamenlijke waarde van meer dan € 500,00.
De prijsuitreiking vindt plaats op

zaterdag 31 januari 2004
van 15u00 tot 16u30
in de Lakenhal, Grote Markt te Herentals

Het programma ziet er uit als volgt:
Welkomstwoord;
Bloemlezing ondermeer uit de ingestuurde werkjes door leerlingen van de
voordrachtklas van de Stedelijke Muziekacademie onder leiding van Mevrouw K. In
‘tVen;
Optreden van een meidenkwartet (Bieke Beirinckx, Heidi Krieckemans, Leen Van de
Water, Bieke Verstappen) dat, met begeleiding van gitaar en keyboard,
Nederlandstalige nummers rond het thema brengt;
Verslag van de jury en uitreiking van de prijzen;
Receptie aangeboden door het stadsbestuur.
Het belooft dus een fijne namiddag te worden waarop wij hopen U te kunnen ontmoeten.

Tot zolang.

Met de medewerking van het Gemeentebestuur van de Stad Herentals

