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BILZEN - Of het begin december
al winter wordt of niet, dat is
vooraf moeilijk te voorspellen.
Maar het weerhoudt ons niet
om voor onze volgende ZinInZang als thema te kiezen
“Winterkriebels bij ZinInZang.”
En met dit thema gaan we aan
de slag om op een eigenzinnige
wijze onze songlist van 25 voornamelijk Nederlandstalige liedjes samen te stellen. En natuurlijk zullen ook enkele kersten andere feestliedjes niet ontbreken.
De songlist vindt U op www.zininzang.be en www.facebook.com/zininzang. Dus noteer
donderdag 7 december. Zoals steeds in het theatercafé van CC De Kimpel te Bilzen om
14u. We zingen samen, projecteren alle teksten en worden begeleid door Luk Voncken
en Tonny Appermont. ZinInZang is altijd leuk, gezellig en ontspannend. We zijn gemiddeld
met een honderdtal, amuseren ons kostelijk en ... het is gratis. Je hoeft niet te kunnen
zingen, we doen het enkel voor ons plezier. Iedereen van harte welkom. Wil je per mail
verwittigd worden stuur dan je mailadres door aan info.zininzang@gmail.com.

VERRASSING VAN DE SINT
BILZEN - Net voor hij terug naar Spanje afreist,
brengt de Sint nog een bezoek aan Resto Kieleberg
te Bilzen. Op woensdag 6 december is er voor
iedere klant een leuke verrassing voorzien.
Resto Kieleberg
Kieleberg 21 - Bilzen
089/50 36 73
open: 10-20 uur

PELGRIMSTOCHT HEES-LOURDES
HEES - Op vrijdag 24 november was er de fotovoorstelling van de Pelgrimstocht HeesLourdes van Berthy en zijn hond Nailah in de
parochiezaal te Hees. Wegens een blessure aan
zijn voet, moest Berthy zijn bedevaart spijtig
genoeg na enkele weken stopzetten. Maar Berthy
is een doorzetter. Op 1 mei 2018 gaat hij opnieuw
de uitdaging aan om het volledige traject te
wandelen. De vereniging "Pelgrimstocht HeesLourdes" overhandigde een cheque van 5.000
euro aan "Kom op tegen Kanker".

HUISKAMERGESPREKKEN HUISVANDEMENS
BILZEN - Praatnamiddag waarbij ontmoeting centraal staat. We nodigen je uit een
gesprek aan te gaan over een maatschappelijk thema waarover iedereen kan meepraten.
Deelnemers staan stil bij het onderwerp, vormen een eigen mening
en delen deze met de groep. Dit in een veilig kader waarbij
respect voorop staat. Zo wordt het een gezellig en verrijkend
samenzijn met een licht filosofische insteek die je eigen visie
verbreedt. Je kan de gesprekken afzonderlijk volgen.
Deelname is gratis. Info & inschrijving 089/30 95 60 of
bilzen@deMens.nu.
Iedere 2e woensdag vd maand van 14 tot 16u
huisvandeMens Bilzen Klokkestraat 4

