Gebruik kalender voor Watou, Abele en Sint-Jan-ter-Biezen.
U kan een login aanvragen via mail aan careye@telenet.be, U krijgt dan
van mij een gebruikersnaam en paswoord.
Of u kunt er activiteiten opzetten via Aanmelden
(rechtsboven op agendablad).

Gebruikersnaam is “ Gebruiker “
Wachtwoord is de naam van “ het dorp van hoge gisting “ (kleine letters)
Ga naar Afspraken, Nieuwe afspraak toevoegen.

1 Vul hier een korte omschrijving in, te beginnen met de dorpsnaam waar
de activiteit plaatsvindt.
Vb: "WATOU" De Witte Huizen Feesten.

2 vul hier de uitgebreide omschrijving in.
Vb: In het groene dorpje Watou, in de Westhoek, krijgt een nieuwe kunstruimte stilaan vorm.
Kasteelstraat1 wordt een plek waar natuur & kunst elkaar vinden: volgens het ritme van de
seizoenen volgen de tentoonstellingen elkaar op. Langs de bomenrij en de wind, in het paviljoen
van hout en glas, geven hedendaagse kunstenaars vanuit hun intuïtieve blik beeld aan hun
zoektocht naar pure vorm.

3 Toegankelijkheid: laten staan op Publiekelijk. (Enkel publiek toegankelijke
evenementen op de kalender plaatsen)
4 Categorie: hier niets invullen.
5 Hier adres van de activiteit invullen.
vb: Kasteelstraat 1 8978 Watou. of vb: Vanaf Steenvoordestraat 90 tot Steenvoordestraat 124
8978 Watou.

6 URL voor agendapublicatie: is een website die u kan koppelen voor meer
info. Opgelet altijd beginnen met http://www. ...... anders werkt de
webkoppeling niet.
vb: http://www.kunstenfestivalwatou.be
7 Vul de datum in. Dag, maand en jaar.
8 Vul hier in wanneer uw activiteit plaatsvind tijdens de dag.
Als u kiest voor Afspraak zonder begin en eindtijd of Dagvullende afspraak
hoeft u niets in te vullen.

Als u kiest voor Tijdsgebonden afspraak moet u de tijden invullen.

9 en 10 Niet gebruiken.
11 Gebruiken voor als het een meerdaagse activiteit is.

Bij meerdaagse activiteit, kies het best passende systeem en pas het aan
voor uw activiteit.

12 Is alles naar wens ingevuld en gecontroleerd, klik dan op Opslaan en uw
activiteit is online geplaatst.

Deze kalender kan gebruikt worden voor het aankondigen van culturele
en commerciële activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van
Watou, Abele en Sint-Jan-ter-biezen.

