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“Het theatercafé van CC De Kimpel liep vol voor 

de 60-ste editie van ZinInZang. 
 

5 april 2018 
De deuren van ZinInZang gaan 

open om 13.30 u. De enthousi-
aste liefhebbers van ZinInZang 

vullen op dat ogenblik al een 
deel van de zaal. Uiteindelijk zijn 
we met meer dan 120 voor de 

60-ste editie van ZinInZang. 
 

Vorig jaar vierden we de 50-ste verjaardag met Jos Rooft-
hooft, Etienne Manshoven en Luk Voncken. We nemen ons 
voor een extra feestje te bouwen bij onze 75-ste editie. 

 
Enkele dagen geleden  is Johan Stollz overleden. Als eerbe-

toon starten we met “Concerto voor Natasha”. 
 
Het  einde van de vas-

ten vieren we eerst met 
een aantal feest- en 

drinkliederen. In onze 
kindertijd werd er nog 

echt gevast, vandaag 
beperken we ons tot het 
bezingen van het einde. 

 
Het thema is “Vijgen na Pasen bij ZinInZang”  

Het Belang van Limburg beschrijft toevallig vandaag de af-
komst van dit typisch Vlaams gezegde. “Honderden jaren ge-
leden al bestond er een lijst van wat je niet en wel mocht 

eten. Gedroogde vijgen waren zo-
wat de enige lekkernij die werd 

toegelaten en werden met 
massa’s verorberd. Vandaar dat 
men op het einde van de vasten 

geen vijgen meer kon zien of rie-
ken.” 

 
Later werden die vijgen lang niet zo lekker bevonden. Na de 
oogst ging men bijgevolg onmiddellijk over tot het drogings-

proces. Ook al omdat ze snel verrotten. Kortom, iets dat te 
laat komt en/of overbodig wordt, noemt men figuurlijk ‘Vij-

gen na Pasen’. Nederlanders kennen dit gezegde  niet, zij 
spreken over “Mosterd na de maaltijd”.  
 

Bij ZinInZang geeft men graag het podium aan plaatselijk ta-
lent. Luk krijgt bijstand van Laurent, Frans, Lamberte (Bek-

kie) Toon uit Maastricht, en Jef. 
 
Tot de topliederen van vandaag rekenen we zeker “Ach Mar-

grietje” en ook “Marjoleintje”. Toevallig ook de naam van 
Tonny’s dochter. Tonny is onze vaste pianist. 

Marjolein geeft samen met 
een studiegenoot in het kader 
van haar opleiding aan het Ko-

ninklijke Conservatorium een 
gratis concert in Dilsen-Stok-

kem, op zaterdag 21 april om 
20 uur. Warm aanbevolen. 

 
Onze volgende ZinInZang is op donderdag 3 mei 2018, de 
1-ste donderdag van de maand. Het thema is dan “4 de 

1ste donderdag van de maand bij ZinInZang”.  
 

Dit thema geeft ons de kans om een songlist samen te stel-
len van liedjes die zeer leuk zijn en erg bekend maar die we 
toch al een tijdje niet meer gezongen hebben. De songlist 

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

 
Maar nog even uw aandacht voor onze bijzondere editie van 
ZinInZang in juli. 

Ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
brengen wij op woensdag 11 juli een avondeditie (start 20u) 

met als titel: 

“ZinInZang herschrijft ge-
schiedenis in Vlaanderen! Met 

dappere volkshelden, een 
brave ziel en een gulle lach.” 

Deze speciale editie gaat - net als 
de afgelopen 3 jaar - door in Zaal 
Concordia op de Markt te Bilzen. 

Later geven we hierover meer info. Houd alvast deze datum 
vrij, vorig jaar waren we met 350 aanwezigen en was de zaal 

te klein. Het zal zeer zeker de moeite waard zijn, en ook weer 
gratis aangeboden. 
 

Maar we zien ons eerst nog op donderdag 3 mei 2018 - 
CC De Kimpel, Bilzen om 14u. We zingen samen, projecteren 

alle teksten en worden begeleid door Luk en Tonny. 
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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