
  

en nodigt u uit voor een swingende meezingnamiddag 

op donderdag 23 juni 2022 van 13.30 tot 17.00 u in Hof Van 

Reyen 

Hou je van “une chanson d’ amour”, een bruisende schlager, een 

sentimenteel levenslied of een klepper uit ons Vlaams 

muziekwereldje? 

De Amica Musica-singers nemen je mee op hun muzikale tour en 

trakteren jullie op meezingers van formaat. 

Het belooft een spetterende, deugddoende, ontspannende namiddag 

te worden met liedjes uit de oude en nieuwe doos.  

 

Wil je erbij zijn? Graag. Dat kan door betaling van 10 euro pp op de rekening van 

KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen BE 85 4097 5200 8106 en dit vanaf 18 

april tot uiterlijk 1 juni 2022. Zet in de mededeling “Amica Musica” en ofwel je 

lidnummer (als je lid bent van onze kring) ofwel “vriend” (als je geen lid bent, maar 

wel sympathiseert met ons koor). 

 

In dit bedrag is, naast een professionele karaokeinstallatie, koffie / thee en gebak 

Inbegrepen. En … vermits stembanden ook gesmeerd moeten worden is de bar 

geopend. Dit wel op eigen kosten. 

Opgelet. Actieve koorleden dienen niet via de kring in te schrijven. Zij zullen via 

Amica Musica aparte instructies ontvangen hoe zij hun deelname moeten 

bevestigen. 

Ook belangrijk, zoals Bart Hermans zingt “ Er is muziek voor iedereen. Kies je eigen 

liedje en geniet”. Mocht je het nog niet gedaan hebben, kies dan jouw 3 

voorkeursliedjes uit de onderstaande liederenlijst en mail deze door naar 



marleen.wymeersch2@telenet.be of bel ze door op het nummer 0473 37 30 09. Doe 

dit uiterlijk tegen 1 juni. 

En tot slot. Het is niet de bedoeling dat durvers een karaoke-solo-optreden doen. We 

zingen, veilig gezeten aan ons tafeltje, volgens godsvrucht en vermogen, al dan niet 

mee. 

Alvast een prettige namiddag met veel zanggenot toegewenst. 

 

Marleen Wymeersch     Roger Lenaerts 

Voorzitter Amica Musica     Voorzitter Kring Antwerpen 

 

 

Locatie:  Hof Van Reyen 

               Oudebaan 39  

                 2530 Boechout 

Te bereiken  bus : 20, 51, 90 

                     trein: LS1 

                     tram: 15 

 

 

mailto:marleen.wymeersch2@telenet.be


Liedjeslijst: 

Aan de Amsterdamse grachten Adieu mijn kleine gardeofficier Als de dag van toen 

Als de nacht verdwijnt Als de zon schijnt Als een leeuw in een kooi 

Always on my mind Blowing in the wind Cha cha cha 

De Marie Louise De oude man en de zee Diep in mijn hart 

Een beetje verliefd Een eiland in groen en blauw een roosje mijn roosje 

Ein Festival der Liebe Everybody loves somebody Geef me een kus 

Gelukkig zijn Griekischer Wein Het kleine café aan de haven 

Houden van Ik wil je In de Rue des Bouchers 

‘k voel me goed jij bent de zon Jij doet de wolken 

verdwijnen 

Junge komm bald wieder Laat de zon in je hart Leef 

Les filles du bord de mer Les lacs du Connemara Let it be 

L’ important c’est la rose Malle Babbe Marina 

My way Non je ne regrette rien Oempalapapero 

Pour un flirt Que sera sera testament 

Schön ist es auf der Welt zu sein This is my song tulpen uit Amsterdam 

Vous permettez monsieur You’ll never walk alone Zeil je voor het eerst 

Zeven anjers zeven rozen Zie ik de lichrjes Zij gelooft in mij 

Zwei kleine Italiener Weet je nog wel die avond in de 

regen 

Ne partez pas sans moi 

Thank you fort he music                       Sweet Caroline        En route 

Always on my mind            Het is een nacht        Country Road 

You got it             Let it be          Cocles and mussels 

 

  

 

 

 

  

 


