
Nieuwe formule
Op zaterdag 16 oktober 2021 om 19u kunnen we voor de eerste keer sinds 
lang weer samenkomen. Dit zal een ontspannende avond zijn in zaal De 
Bosgalm, waarop we ons nieuw jaarprogramma zullen voorstellen.
We starten het nieuwe werkjaar met een rondreis door Europa... dit jaar 
starten we in Duitsland. De ganse avond staat in het teken van dit land dat 
veel van onze leden als vakantiebestemming kennen.
Tijdens deze avond kunnen we proeven van een aantal Duitse specialiteiten 
vergezeld van de bijbehorende drankjes. De catering wordt verzorgd door 
“Koens keuken” uit Torhout.
Het wordt een avond vol verrassingen met een exclusief optreden van onze 
meest bekende Belgische Duitser. Enkele artiesten van Toneelkring De Von-
deling zorgen voor de nodige animo tijdens deze avond.

Laat je verrassen en kom naar deze vernieuwde startavond voor een gezel-
lig samenzijn.

Kostprijs
De kostprijs voor deze avond bedraagt €15/persoon voor leden.
Niet-leden betalen €30/persoon.
 (in deze prijs is er een aperitief, Duitse streekgerechten en een koffie + 
dessert voorzien).
Als je een vegetarisch alternatief wil voor de maaltijd kun je dit vermelden 
bij de inschrijving.

Kom gratis naar onze startavond

Bij het aanbrengen van een nieuw lid op 
onze startavond kun je gratis deelnemen.
 
Indien je iemand uitnodigt die geen 
lid is en die persoon wordt lid op onze 
startavond (€30 voor 1 jaar) mag je van 
ons gratis aanschuiven aan de feesttafel!

Inschrijven

Inschrijven kan bij één van onze be–
stuursleden of via info@torhoutcontent.be 
of op tel. nr. 0474 70 59 26  vóór 10 oktober 
2021.

De inschrijving is pas geldig na het storten 
van het juiste bedrag op rekening nr. 
BE02 0689 3242 3540 van kwb Torhout 
Content met vermelding van “startavond + 
naam + aantal personen”.
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