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Bingo, maar dan anders (leuker)



Kesteren 2015

Beste mensen,

Ik ben inmiddels precies 10 jaar bezig met het door mijzelf bedachte format “De Muzikale 
Bingo”.
In die periode deed ik bijna 2000 optredens…. En nog steeds kom ik anno 2015 mensen 
tegen die nog nooit van “De Muzikale Bingo” hebben gehoord. Laat staan van mij… Geeft 
niet. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk om te doen. Ik laat regelmatig andere liedjes horen 
en de mensen zijn iedere keer anders ( maar ik heb ook “fans”). Ik ga er dus zeker nog wel 
15 jaar mee door!!!

Het leuke van “De Muzikale Bingo” is dat ik ‘m geschikt kan maken voor alle leeftijden. Heb 
ik ouderen onder mijn publiek (zorgcentra, Zonnebloem, Anbo, Kbo, seniorenclubs etc) dan 
pas ik de muziekkeuze daar uiteraard op aan en: ik zorg dat de liedjes wat langer duren 
(zodat men de tijd heeft om de titel van het liedje op de kaart te vinden…

Doe ik daarentegen optredens voor een jonger publiek (studenten, sportclubs, personeels-
verenigingen etc) dan duren de fragmenten van de liedjes veel minder lang en ook in de 
presentatie passeert meer de revue. Als winnaar van het Cameretten Cabaretfestival bezit 
ik het vermogen om wat humor over de hoofden van mijn publiek uit te strooien. En veel te 
improviseren.
Maar ook hier geldt: de grapjes in het ouderensegment zijn anders dan die voor de jonge 
garde. 

MEISJES



De basisvoorwaarden voor een leuke ochtend, middag, avond.
Ik neem mijn eigen geluidsapparatuur mee. Arriveer 1 uur voor aanvang en zet dan meteen 
de apparatuur op. De zaal liefst informeel  ingericht want: ik loop het hele optreden door de 
zaal rond. Van (sta)tafel naar (sta)tafel. Formulieren en pennen zorg ik voor.
Ik verwacht van de opdrachtgever dat er minstens 15 leuke presentjes zijn. Liefst ingepakt 
zodat het een verrassing is voor de winnaar. Ik adviseer doorgaans om voor die presentjes 
wat te shoppen bij bijvoorbeeld: De Action. Maar ook bij de Blokker, Het Kruidvat, de 
Hema en de Zeeman liggen doorgaans leuke spulletjes voor weinig. Het gaat bij mij niet om 
het grote graaien maar om de grote gezelligheid!!! En er mag meegezongen worden maar 
het moet niet…

De Muzikale Bingo is zeer laagdrempelig. Alle liedjes zijn Nederlandstalig. ( het is niet 
leuk als aanwezigen geen Duits, Frans of Engels kennen en om die reden niet mee zouden 
kunnen doen.) 
Ik zorg er bovendien  voor dat de titel van het liedje altijd luid en duidelijk wordt gezongen. 
En zo nodig zeg ik ook nog wel eens stiekem wat voor (in het ouderencircuit).

Tenslotte: ik doe deze voorstellingen op professionele basis. Keurig legaal. Met een officieel 
contract,eenVar-verklaring van de fiscus en na afloop een nette factuur (inclusief 6% btw).
Indien het u wat lijkt om mij eens in te huren: neem gerust contact op. Ik vertel u dan welk 
prijskaartje aan mijn optreden vast zit. 

Tenslotte: mijn meeste optredens komen van de mond tot mond reclame.
Het zou dus best kunnen dat dit foldertje u ook nog eens via een enthousiaste fan bereikt.   

BEESTEN



Periode 1930-1949 
Jaren 30/ jaren 40

Het leuke van de liedjes die in deze aflevering voorkomen is dat ook de meeste jongeren 
ze kennen. Omdat jongere artiesten ze in een ander jasje ook op hun repertoire zetten 
(o.a.:”Wie Is Loesje” door Tony Junior And Nicolas Nox) of bekend geworden zijn van de 
reclame ( C1000: Willem Parel met Poen) of door een koor op het repertoire genomen zijn.
Vast staat wel dat vooral de senioren de teksten van vroeger nog perfect beheersen. 
En dat is –ook voor mij- een genoegen om te horen. 
En dan zing ik zelf uiteraard  maar wat graag mee!!!

SINTERKLAAS

Op het menu o.a.-

• Wie Heeft Er Suiker In De Erwtensoep Gedaan?
• De Olieman
• Louise Zit Niet Op Je Nagels Te Bijten
• Op De Woelige Baren
• Wie Is Loesje ?



PERIODE 1950-1959
Jaren vijftig

De jaren 50 hebben heel wat evergreens opgeleverd. Het gebeurt niet zelden dat men - nog 
voordat ik begonnen ben – al aan het zingen slaat.
Ik durf gerust te zeggen dat alle liedjes die ik voorschotel 100% bekend zijn.
Zowel bij de heren  als bij de dames. 
Extra leuk aan de Muzikale Bingo…. Men vergeet soms bijna dat het een bingo is.
Men ziet het meer als een nostalgische trip. Liedjes die je bijna nooit meer hoort komen bij 
een middagje/avondje Kees Bos weer helemaal tot leven.

KERST

Op het menu o.a.        
• Willem Wordt Wakker
• Swiebertje
• Bij De Marine
• De Veleta
• 2 Eenzame Cowboy’s



Periode 1960-1969
Jaren 60
De jaren 60 hebben ook veel moois 
opgeleverd. Engelstalig zorgden de Beatles voor 
een revolutie maar zij inspireerden op hun beurt 
ook Nederlandse artiesten . Meestal werden die 
buitenlandse liedjes in het Nederlands vertaald.
“ Een Muis In Een Molen “ van Rudi Carell komt 
regelrecht uit Engeland (Ronnie Hilton).Sophietje 
van Johnny Lion kwam oorspronkelijk uit Zweden 
en het Waterlooplein van Johnny en Rijk komt 
natuurlijk Frankrijk (Les Champs Elysees)..
Maar toch ook nog heel veel klassiekers van 
eigen makelij…Komt dat zien, komt dat horen!!!

ORANJE

Op het menu o.a. 

• Huilen Is Voor Jou Te Laat
• Een Roosje, M’n Roosje
• Het Stoomlied

Periode 1979-1979
Jaren 70
De jaren zeventig scoorde het Nationaal product 
regelmatig grote hits. Mede dankzij de uitzendingen 
van Radio Veronica ( o.a. Tineke, Joost den Draaijer, 
Chiel Montagne
en Stan Haag ) scoorden Jacques Herb, Vader 
Abraham, Peter Koelewijn en Henk Wijngaard 
megahits… En Willeke natuurlijk. Altijd leuk om te 
horen!!

Op het menu o.a. 

• Mexico
• Tearoom Tango
• Janus
• Mijn Dagboek
• Hallo Mijnheer De Uil



Periode 1980-1989
Jaren 80
In de jaren 80 liep het aandeel van Nederlandse 
singles in de hitparade wat terug. De concurrentie uit 
Engeland en de Verenigde Staten was moordend. 
Er werden heel wat Nederlandse artiesten beïnvloed 
door de opkomst van nieuwe popgenres als: Punk, 
New Wave en Glamrock. 
En de meeste navolgers zongen dus ook maar gelijk 
in het Engels waardoor ze voor “De Muzikale Bingo” 
wat minder geschikt werden. Maar niet getreurd: al 
met al is er genoeg moois uitgebracht in die jaren om 
voor een spetterende ronde te zorgen.

CARNAVAL

Op het menu o.a.

• Heb Je Even Voor Mij?
• Rosanne
• Ik Neem je Mee

Periode 2000-heden    Recent
De laatste periode kunnen we constateren dat er 
steeds meer Nederlandtalige rap en hiphop in de 
ether te horen was/ is.. Lange Frans, Ali B, Gers 
Pardoel, De Jeugd Van Tegenwoordig brachten liedjes 
uit die niet altijd meer van A tot Z meezingbaar zijn. 
Ook al stonden ze nummer 1 in de Mega Top 50. 
Ik ben benieuwd of het nummer “Dansplaat” van 
Brainpower in 2052 nog net zo veel los weet te 
maken als in 2002 ( nummer 1 hit 15 weken in de 
Top 40). Ik denk het eerlijk gezegd niet. 
Maar ik hoop natuurlijk dat u mij er tegen die tijd op 
aan kunt spreken als het tegendeel het geval is.
Dan ben ik namelijk net 100 geworden. 
Ik hoor graag van U!!!

Op het menu o.a. 

•Daar Gaat Ze
•Dromen Zijn Bedrog 

Periode 1990-1999
Jaren 90
In de jaren 90 kwamen Marco Borsato, Paul de Leeuw 
en Gordon op. Zij stonden regelmatig hoog in de 
hitparade en kregen ook via Avro’s Top Pop en de 
programma’s van Chiel Montagne veel bekendheid. 
Zelfs wonderlijke liedjes als “Busje Komt Zo” van 
Hollenboer en “Mooi Man” van Mannenkoor Karrespoor 
haalden de hoogste regionen van de hitparade. Ook 
de groep Normaal bleef met de regelmaat van de 
klok Nederlandse liedjes ( weliswaar in het dialect) 
uitbrengen maar echte grote hits zaten er niet meer bij.  
Dus geen Normaal in de Jaren Negentig aflevering…

Op het menu o.a. 

•Visite
•Een Beetje Verliefd 
•Comment Ca Va

Voor nog meer thema’s: www.themabingo.nl



U kunt De Muzikale Bingo op de volgende manieren bereiken…

Via de postbode
Stuur iets op naar:  Kees Bos, Kolffstraat 77, 4041 CC Kesteren
                          (houden we de postbodes ook aan het werk).
Via de mail
Stuur uw bericht naar: de.enige.echte.keesbos@planet.nl
                                       (let op de puntjes)
Via de telefoon
Toets 06  48 37 95 14: en krijg de enige echte zelf aan de lijn.
                                  Zit Kees achter het stuur, 
                                  is hij aan het optreden 
   of anderszins…
   Spreek dan de voicemail in.
   

SONGFESTIVAL


