via deze link komen we bij het artikel uit Trouw: www.trouw.
nl/krantenarchief/2009/11/03/ 2905094/Met_Muzikale_Bingo_
wint_iedereen.html
via deze link komen we bij het artikel in de Stentor:
www.destentor.nl/regio/salland/6846912/
Koninklijke-bingo-moet-nog-groeien.ece.

Afzender:
De Muzikale Bingo
Schrabber 57
2496 ST Den Haag

Over De Muzikale Bingo zijn inmiddels al aardig wat stukjes in de media verschenen.
Op mijn site vindt u meer stukjes uit krant, tijdschrift of clubblad.
Prijsverhoging
60.000 kilometer per jaar autorijden lukt niet zonder dat er slijtage
optreedt. Om deze kosten betaalbaar te houden vindt er per 1
oktober 2010 een geringe prijsverhoging plaats. Voor optredens die
voor 1 oktober 2010 zijn geboekt, geldt de oude prijs!!
Vragen, opmerkingen
Kees is als volgt bereikbaar
Mobiel: 06 48 37 95 14
Mail: de.enige.echte.keesbos@planet.nl
Via: www.demuzikalebingo.nl
Kies de link: contact
Prijsvraag.
Op de site vindt u een prijsvraag.
De prijsvraag loopt tot 19 april 2012.
De winnaar wint een diner voor twee ( plus Kees )
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Hoe werkt die muzikale bingo ook
al weer?
Deelnemers ontvangen een kaart
waarop titels van liedjes staan.

Beste mensen,
Op het moment dat u dit foldertje ontvangt, heb ik inmiddels ruim
900 afleveringen van “De Muzikale Bingo” achter de rug.
Ik ben dus de afgelopen jaren bijna overal geweest.
Toch heb ik nog wel wat dorpen, steden, gaten op mijn verlanglijstje staan:
Sexbierum…Monster….Nummer Een…
om maar eens een paar dwarsstraten te noemen.
Maar vroeg of laat moeten de Sexbierummers, Monsters en Nummers Eén er aan geloven.
Dan ben ik er!!

Monster

Sexbierum

Nummer Eén

Als het liedje komt…
dan streep je het af.
Simpel en leuk.
Meezingen gegarandeerd.
Oh, op die fiets…!

Wat staat er op het menu?
Paddenstoel…?
De Muzikale Bingo richt zich op 50-plus. De
liedjes zijn hééél bekend en kunnen ook nog
eens in hele leuke thema’s gegoten worden.
Op de paddenstoel staan organisaties waarvoor ik inmiddels vele malen
optrad (maar ook voor woonzorgcentra,
alzheimercafé’s,etc.).

