
Uitnodiging

Uitnodiging

Uitnodiging

Uitnodiging

Opening Brede Maatschappelijke 
Voorziening

Opening Brede Maatschappelijke 
Voorziening

Opening Brede Maatschappelijke 
Voorziening

Opening Brede Maatschappelijke 
Voorziening

Op zaterdag 28 oktober openen wij officieel het multifunctionele 
gebouw in MSP. Om 13.00 uur zullen de wethouders Jordy Clemens, 
Peter van Zutphen én het kindercollege van Heerlen de officiële 
openingshandeling verrichten door het plaatsen van de sluitsteen 
op de tijdcapsule. Ook zal de naam van het nieuwe gebouw onthuld 
worden door de bedenker.
Iedereen, de kinderen inclusief, heeft hard gewerkt om dit mooie 
resultaat voor elkaar te krijgen. Wij zijn er trots op om een feestje 
te kunnen vieren en dit nieuwe gebouw samen te openen.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

Programma van deze feestelijke bijeenkomst
12.00 uur Start activiteiten (o.a. diverse workshops, mozaïeken en muziek).
12.30 uur Eerste rondleiding.
13.00 uur Officiële opening. 
15.00 uur Onthulling Kunstwerk door MOVARE.

Naast de knutselactiviteiten zijn er foto- en filmpresentaties over de buurt 
en presenteren de gebruikers van het gebouw hun activiteiten. 
Ieder half uur zijn rondleidingen in het gebouw.

Op zaterdag 28 oktober openen wij officieel het multifunctionele 
gebouw in MSP. Om 13.00 uur zullen de wethouders Jordy Clemens, 
Peter van Zutphen én het kindercollege van Heerlen de officiële 
openingshandeling verrichten door het plaatsen van de sluitsteen 
op de tijdcapsule. Ook zal de naam van het nieuwe gebouw onthuld 
worden door de bedenker.
Iedereen, de kinderen inclusief, heeft hard gewerkt om dit mooie 
resultaat voor elkaar te krijgen. Wij zijn er trots op om een feestje 
te kunnen vieren en dit nieuwe gebouw samen te openen.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

Programma van deze feestelijke bijeenkomst
12.00 uur Start activiteiten (o.a. diverse workshops, mozaïeken en muziek).
12.30 uur Eerste rondleiding.
13.00 uur Officiële opening. 
15.00 uur Onthulling Kunstwerk door MOVARE.

Naast de knutselactiviteiten zijn er foto- en filmpresentaties over de buurt 
en presenteren de gebruikers van het gebouw hun activiteiten. 
Ieder half uur zijn rondleidingen in het gebouw.

Op zaterdag 28 oktober openen wij officieel het multifunctionele 
gebouw in MSP. Om 13.00 uur zullen de wethouders Jordy Clemens, 
Peter van Zutphen én het kindercollege van Heerlen de officiële 
openingshandeling verrichten door het plaatsen van de sluitsteen 
op de tijdcapsule. Ook zal de naam van het nieuwe gebouw onthuld 
worden door de bedenker.
Iedereen, de kinderen inclusief, heeft hard gewerkt om dit mooie 
resultaat voor elkaar te krijgen. Wij zijn er trots op om een feestje 
te kunnen vieren en dit nieuwe gebouw samen te openen.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

Programma van deze feestelijke bijeenkomst
12.00 uur Start activiteiten (o.a. diverse workshops, mozaïeken en muziek).
12.30 uur Eerste rondleiding.
13.00 uur Officiële opening. 
15.00 uur Onthulling Kunstwerk door MOVARE.

Naast de knutselactiviteiten zijn er foto- en filmpresentaties over de buurt 
en presenteren de gebruikers van het gebouw hun activiteiten. 
Ieder half uur zijn rondleidingen in het gebouw.

Op zaterdag 28 oktober openen wij officieel het multifunctionele 
gebouw in MSP. Om 13.00 uur zullen de wethouders Jordy Clemens, 
Peter van Zutphen én het kindercollege van Heerlen de officiële 
openingshandeling verrichten door het plaatsen van de sluitsteen 
op de tijdcapsule. Ook zal de naam van het nieuwe gebouw onthuld 
worden door de bedenker.
Iedereen, de kinderen inclusief, heeft hard gewerkt om dit mooie 
resultaat voor elkaar te krijgen. Wij zijn er trots op om een feestje 
te kunnen vieren en dit nieuwe gebouw samen te openen.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

Programma van deze feestelijke bijeenkomst
12.00 uur Start activiteiten (o.a. diverse workshops, mozaïeken en muziek).
12.30 uur Eerste rondleiding.
13.00 uur Officiële opening. 
15.00 uur Onthulling Kunstwerk door MOVARE.

Naast de knutselactiviteiten zijn er foto- en filmpresentaties over de buurt 
en presenteren de gebruikers van het gebouw hun activiteiten. 
Ieder half uur zijn rondleidingen in het gebouw.


