
PERSOONLIJKE UITNODIGING
2e VRIENDEN 
VAN DOMINIEK SAVIO

6 oktober 2019
Doorlopend van 10.00u tot 13.00u

Dominiek Savio / Koolskampstraat 24 / 8830 Gits

INSCHRIJVEN
Schrijf nu gratis in om samen met uw vrienden een kijkje te nemen achter de schermen. 

Inschrijven kan tot en met 27 september. 

Vermeld uw contactgegevens en aantal inschrijvingen. 

- Bij voorkeur via de website zorg.dominiek-savio.be/inschrijven-vrienden-van-savio
- Of per mail naar marianne.vanherreweghe@gidts.be
- Of bel Marianne op het nummer 051.230.915

Wenst u de rondleiding (20 minuten) in Talentier mee te volgen?  

Vermeld ook het aantal deelnemers en het uur van deelname aan 

deze rondleiding (10.30u, 11.15u of 12.00u)

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met alle praktische informatie. 



VRIENDEN VAN DOMINIEK SAVIO 
 

Ook dit jaar organiseren we speciaal voor u, donateur en sympathisant, 

de tweede editie ‘Vrienden van Dominiek Savio’.

Wij ontvangen u, uw familie en vrienden op ons domein. 

U kan een bezoek brengen aan het vernieuwde schoolgebouw Talentier 

en ontdekken hoe wij met uw steun kansen creëren.  

Verken het volledige domein van Dominiek Savio met de huifkar 

onder enthousiaste en deskundige begeleiding van onze gids. 

Wij bieden u graag een drankje aan bij een gezellige babbel en mooie ontmoetingen.

Van harte welkom! 

PROGRAMMA 

10u tot 13u :  Ontdekken en ontmoeten 
Ontdek hoe de leerlingen in het vernieuwde schoolgebouw Talentier hun talenten 
kunnen ontwikkelen. Rondleiding met gids (inschrijven noodzakelijk)
Leer meer over onze sportclub GIDOS met o.a. een demonstratie Boccia  
Ontmoet de bewoners van Pomphuys en Montmartre
Maak kennis met het nieuwe project ‘De Lysterbesse’ 
Ontdek onze beleefwinkel hARTwerk 
Verken met huifkar het domein van Dominiek Savio. Rondleiding met gids. 

11u tot 13u :  Gezellige babbel 
Drankje aangeboden door Dominiek Savio 
Tentoonstelling en stille veiling van de werkjes hARTwerk 

TIP: Combineer uw bezoek aan de Vrienden van Dominiek Savio met een uniek bezoek aan ons maatwerkbedrijf Mariasteen. Mariasteen opent van 10.00u tot 
17.00u de deuren ter gelegenheid van Open Bedrijvendag.  www.mariasteen.be


