Mei 2019

Welke activiteit(en) zou jij graag in jouw buurt zien doorgaan ?
Laat van je horen !
Het programma van Torhout Content bestaat zowel uit activiteiten die vanuit het algemeen
secretariaat van kwb worden aangeboden, als uit eigen activiteiten die we zelf maken. Voor een
kwb-bestuur is het soms wat giswerk: welke activiteiten zouden de leden graag op het
programma zien? Daarom vragen we het aan jou. Wat zijn jouw interesses? In welke
activiteiten heb je belangstelling? Ook eigen ideeën zijn zeer welkom.
Bezorg jouw voorstellen bij Bart Ameel, via mail: ameel.bart@gmail.com , voor 12 juni 2019.

Smaakmakers - vrijdag 7 juni 2019, om 19u.15, in de Schouw in Lichtervelde
KWB geeft een voorstelling van het activiteitenaanbod: een avond waarbij beleving centraal
staat met Han Solo als gangmaker.
Wil je deze avond meemaken? Schrijf je dan in voor 1 juni via mail info@torhoutcontent.be

Activiteitenpoll - http://programma.kwbeensgezind.be/programma/
Kan je er op 7 juni niet bij zijn, dan kan je vanaf 7 juni op de website van KWB nationaal dit
nieuwe aanbod terugvinden: Je kan eenvoudig je voorkeur aanduiden door te stemmen via de
activiteitenpoll Doe dit tegen ten laatste 12 juni 2019.
Stuur deze uitnodiging gerust door naar vrienden en kennissen en laat ook hen stemmen.

Programmeer mee aan het activiteitenaanbod van 2020.
Ontbijt - programmatiemoment – zaterdag 15 juni 2019, om 7u.45,
de box 1 (achterkant CC, via tuin de Brouckère)
Om het programma van Torhout Content vorm te geven, organiseren we voor alle
geïnteresseerden en de bestuursleden, een programmatiemoment. We starten met een
ontbijt aangeboden door onze KWB. Tijdens deze voormiddag zullen we de ingediende
voorstellen bespreken, de gekozen activiteiten selecteren en we willen jullie inbreng horen.
Iedereen is van harte welkom. Deelname is gratis.
Inschrijven voor zaterdag 8 juni 2019: via e-mail: famdegrande@skynet.be
of 050 21 39 18 bij Gaby Degrande
Agenda:
welkom om 07u.45 met ontbijt
start deel 1 programmatie om 08u.30
korte pauze omstreeks 10u.00
deel 2 programmatie
Einde voorzien tegen 12u.00

