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ZinInZang is verhuisd naar “DE BILDING”, en zorgt voor
een volle zaal.
ZinInZang is verhuisd naar “DE
BILDING”, het nieuwe jeugdcentrum in De Kimpel te Bilzen.
Alhoewel “De Bilding” door 95%
van de mensen nog onbekend
was, heeft iedereen van de 135
aanwezigen gemakkelijk zijn weg
gevonden. Dank hiervoor aan de
media, de gesproken en de geschreven pers.
Dank ook aan de jeugddienst van
de stad Bilzen. Zij hebben ons
deze eerste keer, herhaalde keren verder geholpen. Trots op
onze/deze jeugddienst.
Dankbaar ook voor de nieuwe
vrijwilligers, die de ploeg van ZinInZang komen versterken. Dank aan
Agnes, Germine, Alda, Jeanine, Jenny, Annie, Josiane, Romain, Roger,
Willy, Rudy, Maurice, Tonny en Luk. Ook enkele andere leden van Silvatica sprongen deze eerste keer bij om alles vlot te laten verlopen.
Dank u wel.
En ons muzikaal duo Luk en Tonny waren er opnieuw
bij. Met liedjes over het einde van W.O.1 en over mijnwerkers n.a.v. Sint-Barbara.
Maar Sint-Barbara is niet enkel de patrones van de
mijnwerkers maar ook van de ingenieurs, architecten,
bouwvakkers, brandweerlieden, artilleristen, en anderen die met explosieven werken.
Naast Sinterklaasliederen waren ook een aantal kersliederen geprogrammeerd. Met als apotheose Susa
Nina / Stille Nacht. Ontroerend mooi. Kerstmis brengt altijd rust en
vrede mee.
In januari verhuizen we opnieuw
voor één keer naar de 2de donderdag van de maand, donderdag 10 januari 2019. En als
thema kiezen we “Wensenkermis bij ZinInZang”
Wil je weten welke liedjes het
precies zijn, kijk dan vanaf half december voor de songlist op onze
website www.zininzang.be of op onze facebookpagina www.facebook.com/zininzang.
Voor de rest van het jaar zitten we ook in ‘De Bilding’, op de site van De Kimpel
De toegang van De Bilding ligt tussen het laatste
woonhuis rechts in de Eikenlaan (huisnummer 21)
en de bibliotheek.
Van harte welkom op deze nieuwe locatie.
Onze volgende ZinInZang vindt dus plaats op donderdag 10 januari
om 14 u in “DE BILDING’, op de site van CC De Kimpel.
We zingen samen, projecteren alle teksten en dit onder de muzikale
leiding van Luk Voncken en Tonny Appermont.
En ja, ZinInZang Bilzen is door de gemeente Diepenbeek uitgenodigd om als
Nieuwjaars activiteit een “ZinInZang met
een verhaal” te brengen. Op zondag 13 januari om 11u brengen wij er in zaal De Plak “Zingend Diepenbeek knipoogt naar Vlaanderen”. Het is ons programma van 11 juli 2017 in Bilzen
maar aangepast aan nieuwjaar en aan de gemeente Diepenbeek. Iedereen is er welkom, inkom bedraagt 5 € en na afloop biedt de gemeente Diepenbeek aan alle aanwezigen een Nieuwjaars drink aan.
Wil je per mail verwittigd worden van onze activiteiten, stuur dan je
mailadres naar info.zininzang@gmail.com.
ZinInZang wordt steeds gratis aangeboden en iedereen is van harte
welkom.
Wij wensen iedereen prettige
eindejaarsfeesten en een sprankelend begin van 2019, en tot
volgend jaar, 10 januari 2019.
Namens ZinInZang, Gerard
Met de medewerking van:
Agnes, Germine, Alda, Jeanine, Jenny, Annie, Josiane, Romain, Roger,
Willy, Rudy, Maurice, Tonny en Luk.

