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Very Important Sponsors
in gezelschap van BV’s
Zondag | 22 Mei 2016 | 11u00
op een prestigieuze locatie
Kasteel van Leeuwergem 1
9620 ZOTTEGEM

We make a living by what we get, but we make a life by what we give
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12u45 - 15u30
Royal Paella buffet met aangepaste wijnen en waters,
dessert buffet met koffie en thee
15u00 - 17u30
Bijzonder boodschap van Anny
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In veiling brengen van een unieke blikvanger, het eerste kunstwerk
uit de ‘mobile jewelery grafic wall art’ collectie van Jos Bikkems,
nationaal en internationaal erkend kunstenaar - meester goudsmid
Meet and greet met BV’s, socializen met drankenbuffet “bieren, frisdranken, wijnen”
en op de achtergrond casual music
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11u00 - 12u30
Verwelkoming met aperitief

Doorlopende dia- en videovoorstellingen in koetshuis

Bezielster Anny De Windt

Bezielster Anny De Windt
en de vrijwilligers nodigen u
en uw partner van harte uit
Zondag 22 Mei 2016 – 11u00
Locatie: Kasteel van Leeuwergem 1 Zottegem

Deelname: 55 euro per persoon
Inclusief aperitief, Royal Paella buffet met aangepaste wijnen en waters, dessert buffet met
koffie en thee, drankenbuffet “bieren, frisdranken, wijnen” (all-in)

Als u de uitnodiging aanneemt gelieve vóór zondag 17 april 2016
de deelnamebijdrage te storten op: BE55 0015 0850 9644 – BIC GEBABEBB – BiJeVa vzw
met vermelding naam deelnemers.
Uw inschrijving is pas definitief na storting op rekening
of bevestiging en verrekening via bezielster Anny De Windt 0499 24 54 36.
Dresscode: Smart Casual

Bekende Vlamingen
Slongs Dievanongs – Ambassadrice BiJeVa vzw, onder voorbehoud
Marijn Devalck – Ambassadeur BiJeVa vzw
Frank & Christel Galan – Peter & Meter BiJeVa vzw
Loes Van den Heuvel
Anton Cogen
Junior Bauwens
Johan Boskamp, onder voorbehoud
Stijn Devolder, onder voorbehoud
Herman Verbruggen, onder voorbehoud

Door hun aanwezigheid
op de buitenhuisvakanties
geven de BV’s de kinderen
het gevoel dat ze echt ‘meetellen’.

Internationaal bekende Vlaming
Jos Bikkems - www.bikkems.be

azul.be

AZUL.be | knap in drukwerk

Wij doen harder ons best

