
2018.02.01 

 

“Van klein, klein kleuterke tot Zwarte Lola 
bij ZinInZang” 
 
1 februari 2018 
“Que sera, sera …”. Ja we wa-
ren wel nieuwsgierig naar de 

keuze van liedjes. Er was im-
mers geen thema of toch: 

“Luk’s keuze bij ZinInZang”.  
 
Uiteindelijk koos Luk allemaal 

liedjes die refereerde naar één 
of ander beroep: piloot, schip-

per, visboer, huishoudhulp, bloemist en textielarbeidster waren 
enkele hedendaagse beroepen. 
Maar cowboys, smokkelaars, mijnwerkers en molenaars kom je 

vandaag de dag niet meer veel tegen.  Daarentegen,  het oud-
ste beroep ter wereld wordt nog steeds actief beoefend. Velen 

ook via de virtuele wereld die internet heet. 
 

En nu wilt u natuurlijk weten 

welke liedjes bij die beroepen 
horen.  

Raden maar, of kijk op 
ww.facebook.com/zininzang, 
dat is wellicht de enige plaats 

waar je op dit moment de 
songlist van februari nog kan 

terugvinden.  
 
En als je dan toch op onze facebookpagina zit, klik dan even 

aan dat je de pagina leuk vindt. Want hierdoor volg je ons au-
tomatisch, alle mogelijke updates zie je dan verschijnen in je 

nieuwsoverzicht. Je blijft zo vanzelf op de hoogte van onze 
nieuwtjes en activiteiten. 
 

We waren op 1 februari weer 
met een 100-tal enthousiaste 

liefhebbers van samenzang en 
van het Nederlandstalige lied. 

En dus werden we ook attent 
gemaakt op het overlijden van 
tante Terry. We zongen daar-

om ook “Klein, klein kleuter-
tje”, want dat blijft toch han-

gen als we aan Tante Terry denken. Volgende keer misschien 
ook een liedje zingen van Rita Deneve. 
 

En die volgende keer is donderdag 1 maart 2018, de eerste 
donderdag van de maand.  

 
We kozen als thema “Het is altijd lente in de ogen van … 
ZinInZang”. De songlist verschijnt half februari op  

www.facebook.com/zininzang en/of  www.zininzang.be.  
 

Dus noteer donderdag 1 maart 2018. 
Zoals steeds in het theatercafé van CC De Kimpel te Bilzen om 
14u. We zingen samen, projecteren alle teksten en worden be-

geleid door Luk en Tonny. 
 

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.  

 
Namens ZinInZang, 

Gerard Peeters. 
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