Verspreid warmte met 'k. Wens...
20 nov 2020
Door de afgelasting van de ‘Kerstmarkt met een warm en sociaal hart’ heeft het
Welzijnshuis een alternatief klaar:

‘k. Wens…
Veel evenementen zijn afgelast door de verstrengde coronamaatregelen. Andere
evenementen vinden digitaal plaats. Sommige mensen zullen echter een eenzame
periode tegemoet gaan. Met ‘k. Wens… wil het Welzijnshuis de inwoners een hart
onder de riem steken en warmte verspreiden.
En daarvoor hebben we uw hulp nodig!
‘k. Wens… staat voor ‘ik wens u' of ‘Kortenberg wenst’. Neem een filmpje op met
uw wens(en) voor de inwoners van Kortenberg.
Enkele basisregels:
de wensen worden in het Nederlands uitgesproken
het filmpje duurt maximaal 10 seconden en is van goede kwaliteit
bij voorkeur beëindigt u uw filmpje met ‘fijne feestdagen’.
de gemeente Kortenberg heeft het recht filmpjes te weigeren op basis van inhoud, vorm en taalgebruik
de filmpjes ingestuurd na 13 december om 12 u. worden niet mee opgenomen in het geheel
er mag geen reclame gemaakt worden
blijf de coronamaatregelen opvolgen. U kunt dus enkel filmpjes maken met uw bubbel
Dit filmpje mag u doorsturen naar welzijnshuis@kortenberg.be. Na 13 december 2020 zullen deze filmpjes in één film worden
gebundeld. Op donderdag 24 december zal deze warme film op sociale media verschijnen, zodat iedereen ervan kan genieten.
Zo zal ‘k. Wens... een gedragen en gedeelde boodschap zijn van, voor en door alle Kortenbergenaren.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.
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