
Liese Jacobs



   Vincentius Bilzen 

        Onze vereniging Vincentius Bilzen bestaat 25 jaar. 
              Dit willen we vieren met al de mensen van Groot-Bilzen op 14 september 2019 van 14.00 uur  tot 16.00 uur in De Kimpel te Bilzen. 

  Nadien komt het Shuttle treintje en brengt jullie naar onze locatie Hospitaalstraat 15 Bilzen, waar wij een opendeur gaan houden                         
  om onze werking te laten zien.                                                                                                                                                                                                                               

  In samenwerking met de Kunstkoepel Bilzen en met kinderanimatie van Wiërs Paula: Circus technieken. 

  Wij willen jullie van harte uitnodigen om op ons 25 jaar bestaan, met een hapje en een drankje. 

  Bestuur en alle vrijwilligers van Vincentius Bilzen. 

  vincentiusbilzen@gmail.com of gsm: 0468/242574, alleen tussen 20 en 22 uur.                                                                                                                                                       
                                                                        Gelieve uw aanwezigheid te melden met aantal personen. Dit vóór 8 september 2019. 
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