Zwembad pakt uit met nieuwe trekpleister
Zwembad De Kimpel werd onlangs uitgebreid met een verfrissende
attractie. Verkoeling opzoeken tegen de zomerse temperaturen kan
voortaan niet enkel meer in het binnenzwembad. De nieuwe, interactieve
outdoor waterspeeltuin aan de ligweide naast het zwembad is uitgerust met tal van leuke speeltuigen die bezoekers nog meer waterpret en
spelplezier zullen bezorgen.

Vier mee tijdens Bilzen Feest
Op zaterdag 7 juli vindt op de Markt van Bilzen opnieuw het onvervalste
volksfeest bij uitstek plaats. Op de topaffiche van Bilzen Feest prijken nogal wat kleppers van het Nederlandstalige lied. Vanaf 18.30 uur is het één
en al ambiance met niemand minder dan Paul Severs, Johan Verminnen
& band en Christoff. De toegang is gratis! Om 16 uur gaat de kinderanimatie van start.

Bilzen
van
dichtbij!

Picknicken in het park
Op zondag 22 juli tovert de Jeugddienst park Edelhof in Munsterbilzen om
tot de gezelligste picknickweide van Bilzen. Tussen 11 en 17 uur valt er van
alles te beleven voor de kinderen. Zij kunnen zich uitleven in de speeltuin,
tijdens een spannende zoektocht, op het springkasteel of met andere animatie. Alle activiteiten zijn gratis. Vergeet uw picknickmand niet!

Grootste boekenmarkt van het jaar
Vakantie betekent extra tijd om te ontspannen. Op zondag 29 juli
tussen 13 en 18 uur kan u terecht op de Markt voor de Boekenmarkt XL,
met meer dan honderd kramen vol boeken, strips, cd’s en dvd’s. Naast
de livemuziek zorgen Circus Paljasso en ’t Kwasteeltje voor straattheater
en kinderanimatie, terwijl de werkgroep ontwikkelingssamenwerking hun
projecten en djembé-muziek in de kijker zet.

Iedereen ambassadeur
Vorige week viel bij alle Bilzenaren het fotoboek van onze stad in de bus.
De publicatie geeft een beeld van Bilzen anno 2018 en wil van alle inwoners echte ambassadeurs maken. Ook de handelaars, de horeca en
de vele toeristische verblijfsaccommodaties zullen in de komende weken
exemplaren ontvangen om Bilzen verder mee te promoten bij het ruime
publiek. Misschien ontdekt u ook zelf nieuwe plekjes. Geef het boek een
leuke plaats en geniet met volle teugen van onze mooie stad!

www.bilzen.be

