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en in de rest van Vlaanderen

zaterdag 4 juli

zondg 9 augustus

20u

16u

maasmechelen Gemeentehuisplein

houthalen-helchteren

Heirstraat 239

John Cuppensplein

zaterdag 20 juni

zondag 28 juni

zondag 5 juli

vrijdag 10 juli

vrijdag 10 juli

vrijdag 10 juli

vrijdag 10 juli

zaterdag 11 juli

zaterdag 11 juli

zaterdag 11 juli

zondag 12 juli

zaterdag 18 juli

zondag 19 juli

dinsdag 21 juli

dinsdag 21 juli

donderdag 23 juli

zaterdag 25 juli

zaterdag 1 aug

zaterdag 1 aug

zondag 2 aug

vrijdag 7 aug

vrijdag 14 aug

vrijdag 14 aug

zaterdag 15 aug

zaterdag 22 aug

vrijdag 28 aug

zaterdag 12 sept

zondag 30 aug

vrijdag 3 juli

vrijdag 10 juli

zaterdag 11 juli

zondag 5 juli

vrijdag 21 aug

vrijdag 2 okt

20u

16u

19u

21u

20u

20u

20u

19u

20u

19u30

19u
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19u
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19u

19u30
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19u

19u30

19u

19u30
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20u

20u

19u30

20u30

19u30

20u

20u

20u

beek (nl) Achter De Beek

mortsel Stadsplein

tielt Markt

berlaar  Feesttent Heikantkermis

willebroek  A.Van Landeghemplein

ronse  Bruulpark

knokke-heist  Heldenplein

steenokkerzeel  Fuérisonplaats

mechelen  Grote Markt

izegem  Grote Markt

wenduine  Markt

gent  Sint Baafsplein

westende Zeedijk thv Zwaluwenlaan  

brussel Vossenplein

brugge Markt

koksijde Theaterplein

leuven Oude Markt

bornem Cardijnplein

middelkerke Epernayplein

antwerpen  Gedempte Zuiderdokken

blankenberge Leopold III plein

ieper Grote Markt

schoten Park van Schoten

nieuwpoort Zeedijk

sint idesbald Grardplein

ekeren Hof De Bist, Veltwijcklaan 

lokeren Markt

vossem Pastorieplein

torhout Markt

kortrijk Groeningemonument, 

waregem  Plein Kunstacademie

nieuwpoort Prins Mauritspark

sint-katelijne-waver

merksem Feesttent Park Bouckenborgh

zemst Plein van de Verdraagzaamheid

Groeningelaan

Olmstraat 25

Schoolstraat

Clemenceaustraat (wijk Elzestraat) 

Bredabaan

vrijdag 26 juni



Vlaanderen Zingt organiseert in het hele land meezingevenement-
en voor jong en oud. We zijn enorm blij dat we dit jaar maar liefst 
37 steden en gemeenten kunnen bezoeken met ons meezing  
programma. 

Zoals U ziet pakken we dit jaar voor het eerst uit met een  
speciale LIMBURG ZINGT editie. We zijn heel blij dat we zanger/ 
presentator Maarten Cox hebben kunnen strikken om alles in goede 
banen te leiden. 

Iedereen kan naar hartenlust meezingen met populaire liedjes die 
tot het collectief geheugen behoren. Uiteraard zijn dat veel liedjes 
in onze eigen taal, maar ook in andere talen. Het zijn allemaal  
nummers die herinneringen oproepen, waarbij je uit de bol kan gaan, 
en die je makkelijk kan meezingen. 
In ons programma vind je dus een erg brede waaier aan topsongs. 
En daar zitten er uiteraard ook enkele echte Limburgse tussen!

Dit krantje wordt gebruikt als leidraad doorheen de avond: de 
liedjesteksten staan er in, maar het kan het ook gebruikt worden om 
mee te zwaaien en uw vreugde en enthousiasme te tonen. 

Want eigenlijk zingen we gewoon veel te weinig. En dat terwijl  
zingen ons zowel geestelijk als lichamelijk deugd doet : van zingen 
word je gelukkig. Waar samen gezongen wordt, stellen mensen zich 
open voor elkaar, zijn er geen drempels en wordt het groepsgevoel 
op een fijne manier gestimuleerd. Samen zingen heeft dus ook een 
belangrijke sociale functie.

Vlaanderen Zingt heeft als enige bedoeling de mensen het plezier 
van het zingen te laten herontdekken, los van overtuiging, leeftijd 
of afkomst. 

Vlaanderen Zingt is totaal ongebonden en volledig a-politiek van 
opzet.

Meer over Vlaanderen Zingt vind je op www.vlaanderenzingt.be en 
op onze Facebook pagina.

We wensen je 

heel veel zangplezier !



We said goodbye last year november
And we spent christmas on our own
(why did you do it)
We had a love so warm and tender
Till winter came and it was gone
(why did you do it)
Life is a party if you want to
And love can be a sunny day
Life is only what you make it
A simple smile can chase away
every rainy day

Just say hello (2x)
If we forget our foolish pride
We’ll be back in love tonight
Just say hello (2x)
And i will never let you leave me
No i’ll never let you go
Just say hello (say hello) (2x)

I couldn’t stop you if i wanted
I still regret it every day
Remember all the fun and love we had
Why did we let it slip away
Life is a party if you want to
And love can be a sunny day
Life is only what you make it
A simple smile can chase away
Every rainy day

Just say hello (2x)
If we forget our foolish pride
We’ll be back in love tonight
Just say hello (2x)
And i will never let you leave me
No i’ll never let you go

Just say hello (say hello) (2x)
Life is too short to be lonely
Life is too short to be sad
Just think of me as your one and only
Remember all the good times we once had

Just say hello (2x)
If we forget our foolish pride
We’ll be back in love tonight
Just say hello (2x)
And i will never let you leave me
No i’ll never let you go
Just say hello (say hello) (2x)

Onder de groene hemel, in de blauwe zon 
Speelt het blikken harmonie-orkest  
in een grote regenton 
Daar trekt over de heuvels en  
door het grote bos 
De lange stoet de bergen in van het 
circus Jeroen Bosch 
En we praten en we zingen en 
we lachen allemaal 
Want daar achter de hoge bergen  
ligt het land van Maas en Waal 
 
Ik loop gearmd met een kater voorop 
daarachter twee konijnen met een 
trechter op hun kop 
en dan de grote snoeshaan die legt een 
glazen ei 
wanneer je ‘t schudt dan sneeuwt het op 
de Egmondse abdij 
 
Ik reik een meisje mijn koperen hand 
Dan komen er 2 Moren met hun schepen 
in de hand 
Dan blaast er de fanfare ter ere van de 
schaar 
Die trouwt met de vingerhoed,  
ze houden van elkaar
 
Onder de purperen hemel,  
in de blauwe zon 
Speelt nog steeds het harmonie-orkest  
in een grote regenton 
Daar trekt over de heuvels en 
door het grote bos 
De lange stoet de bergen in van het 
circus Jeroen Bosch 
En we praten en we zingen en  
we lachen allemaal 
Want daar achter de hoge bergen  
ligt het land van Maas en Waal 
 
We zijn aan de koning van Spanje 
ontsnapt 
Die had ons in zijn bed en de 
provisiekast betrapt 
We staken alle kerken  

met brandewijn in brand 
‘t Is koud vuur, dus het geeft niet 
en het komt niet in de krant 
 
Het leed is geleden, de horizon schijnt 
Wanneer de doden dronken zijn en 
pierlala verdwijnt 
Dan steken we de loftrompet  
en ook de dikke traan 
En eten ‘s avonds zandgebak  
op het feestje bij Klaas Vaak 
 
Onder de gouden hemel,  
in de zilveren zon 
Speelt altijd het harmonie-orkest  
in een grote regenton 
Daar trekt over de heuvels en  
door het grote bos 
De stoet voorgoed de bergen  
in van het circus Jeroen Bosch 
En we praten en we zingen en 
we lachen allemaal 
Want daar achter de hoge bergen  
ligt het land van Maas en Waal 

Just say hello

Het land van Maas en Waal

Limburg Zingt 2015
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Krijg toch allemaal de klere  
Val voor mijn part allemaal dood 
Ik heb geen zin om braaf te leren 
Ik eindig toch wel in de goot 
Kinderen willen niet met me spelen 
Noemen me ‘Rat’, en wijzen me na 
De enige die me wat kan schelen 
Die is er nooit, dat is m’n pa 
 
Mijn moeder kan me niet verdragen 
Nooit doe ik iets voor haar goed 
Om liefde hoef ik ook al niet te vragen 
Schelden is alles wat ze doet 
Geen wonder dat mijn pa is gaan varen 
Ik mocht niet mee, ik ben te klein 
Ik moet het in mijn eentje klaren 
Tot ie ooit weer terug zal zijn 
 
Had ik maar iemand om van te houden 
Twee zachte armen om me heen 
Die mij altijd beschermen zouden 
Ik voel me zo verdomd alleen 
 
Misschien als vaders schip er is 
Als ie weer terug is van de zee 
Zegt ie nog es: Luister Cis 
Waarom ga je niet met me mee 
Ik ben toch ook nog maar een kind 
Kan het niet helemaal alleen 
Misschien dat ik ooit het gelukkig vind 
Maar hoe, dat is een groot probleem 
 
Had ik maar iemand om van te houden 
Twee zachte armen om me heen 
Die mij altijd beschermen zouden 
Ik voel me zo verdomd alleen 
Die mij altijd beschermen zouden 
Ik voel me zo verdomd alleen

Return to sender, return to sender
I gave a letter to the postman 
he put it his sack 
Bright in early next morning 
he brought my letter back 
 
She wrote upon it 
Return to sender, address unknown 
No such number, no such zone 
We had a quarrel, a lover’s spat  
I write I’m sorry but my letter keeps 
coming back 
 
So then I dropped it in the mailbox  
And sent it special D 
Bright in early next morning  
it came right back to me 
 
She wrote upon it:  
Return to sender, address unknown 
No such person, no such zone 
 
This time I’m gonna take it myself  
and put it right in her hand 
And if it comes back the very next day  
then I’ll understand the writing on it  
 
Return to sender, address unknown 
No such number, no such zone
Return to sender, return to sender…. 

Ik voel me zo

verdomd alleen

Meer info op www.vlaanderenzingt.be
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Return to sender

Sometimes the world is a valley of 
heartaches and tears 
And in the hustle and bustle,  
no sunshine appears
But you and I have our love always  
there to remind us
There is a way we can leave all the 
shadows behind us 

Volare, oh oh
Cantare, oh oh oh oh 
Let’s fly way up to the clouds, 
Away from the madd’ning crowds
we could sing in the glow of a star 
that I know of,
Where lovers enjoy peace of mind
Let us leave the confusion and all
disillusion behind
Just like birds of a feather, a rainbow 
together we’ll find

volare oh oh
cantare oh oh oh oh
Nel blu dipinto di blu
felice de stare lassu

y volando, volando feliz
yo me encuetro mas alto
mas alto que el sol
mientras el mundo se aleja despacio
despacio de mi
una musica dulce tocada
solo para mi

volare oh oh
cantare oh oh oh oh 
No wonder my happy heart sings
Your love has given me wings
No wonder my happy heart sings
Your love has given me wings
nel blu dipinto del blu
felice de stare lassu
you’re love has given me wings

Volare

 (Nel Blu Di Pinto Di Blu)
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Beestjes

Weet je wat ik zie als ik gedronken heb
Allemaal beestjes
Zoveel beestjes om me heen

Weet je wat ik zie als ik gedronken heb
Allemaal beestjes
Zoveel beestjes om me heen

Beestjes, beestjes
Op m’n dekens, in m’n kussens kijk maar
In m’n oren in m’n neus en in m’n haar 
En ze lopen steeds door elkaar

Beestjes, beestjes 
Hele legers lopen daar over de grond
Kijk ze rukken op langs het plafond
En de kamer draait maar in het rond

Weet je wat ik zie als ik gedronken heb
Allemaal beestjes
Zoveel beestjes om me heen

The lion sleeps tonight

In the Jungle, the mighty jungle
the lions sleeps tonight
In the jungle, the quiet jungle
the lions sleeps tonight

Near the village, the peaceful village
the lions sleeps tonight
Near the village the quiet village
the lions sleeps tonight

In een discotheek, zat ik van de week 
En ik voelde mij daar zo alleen 
‘t was er warm en druk,  
ik zat naast een lege kruk 
Ik verlangde zo naar jou, hier aan m’n zij 
Ja ik denk nog steeds, hoe het was geweest 
Toen je naast me zat, hier aan de bar 
Ik vroeg drink je mee, dat vond jij oké 
Toen je proostend naar me keek,  
werd ik zo week 
 
Een beetje verliefd,  
ik dacht een beetje verliefd 
Als ik wist wat jij toen dacht,  
had ik nooit op jou gewacht 
Als een kind zat ik te dromen  
deze nacht ben jij voor mij 
Maar die droom ging snel voorbij 
 
Jij stond op en zei, hou m’n plaatsje vrij 
Ik moet even weg, maar ben zo terug 
Ach die kruk bleef leeg tot ik in de gaten kreeg 
Dat je wegging zonder mij, ik was weer alleen 
 
Een beetje verliefd,  
ik dacht een beetje verliefd 
Als ik wist wat jij toen dacht,  
had ik nooit op jou gewacht 
Als een kind zat ik te dromen 
Een beetje verliefd,  
ik dacht een beetje verliefd 
Als ik wist wat jij toen dacht,  
had ik nooit op jou gewacht 
Als een kind zat ik te dromen  
deze nacht ben jij voor mij 
Maar die droom ging snel voorbij

Anne, als ik jou zie ben ik niet meer 
bij te sturen
Anne, die momenten zouden 
eeuwig moeten blijven duren 

’s Morgens vroeg, ik breng het ontbijt 
naar de kamer
Het is nog donker en jij ligt 
nog wat te slapen
Je ene been hangt uit het bed, 
je haren door elkaar
En ik geef je ‘n zoen op je neusje
maar je wordt het niet gewaar

Anne, als ik jou zie ben ik niet meer bij 
te sturen
Anne, die momenten zoudeneeuwig 
moeten blijven duren 

Je drinkt je koffie en begint zachtjes 
wat te praten
Je kan ‘t niet laten en toch moet je 
even gapen
Maar het is zondag dus hoeven we 
vandaag toch niets te doen
We duiken terug de lakens in en we 
vrijen tot de noen 

Anne, als ik jou zie ben ik niet meer 
bij te sturen
Anne, die momenten zoudeneeuwig 
moeten blijven duren 

Je vlijt je zachtjes tegen me aan,
je hoofdje in mijn zij
En dan weet ik dat je van me houdt en 
dat maakt me blij 

Anne, als ik jou zie ben ik niet meer
bij te sturen
Anne, die momenten zouden
eeuwig moeten blijven duren

Anne

8

Een beetje verliefd

Meer info op www.vlaanderenzingt.be
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In de stille Kempen, op de purperen hei 
Staat een eenzaam huisje met een berk erbij 
Op een zomeravond, in gedroom alleen 
Kwam ik ongeweten langs dit huisje heen 
 
Hoe schoon op de wereld 
De zomerse hei 
Dat is hier op aarde 
De hemel voor mij 
Hoe schoon op de wereld 
De zomerse hei 
Dat is hier op aarde 
De hemel voor mij 
 
In dat eenzaam huisje zat een meisje ach 
Lijk hij nergens anders ooit een meisje zag 
Door het venster keek zij hem verlegen aan 
Schoof ‘t gordijntje toe en is maar opgestaan 
 
Refrein

Maar wat heeft de liefde ook hier niet verricht 
Want nu schuift ’t gordijntje nooit meer voor 
hem dicht 
Door het open venster dat men vroeger sloot 
Lacht hij op zijn kindje op zijn moederschoot 
 
Refrein

Dat is hier op aarde 
De hemel voor mij

I saw the light on the night  
that I passed by her window
I saw the flickering shadows  
of love on her blind
She was my woman
As she deceived me I watched  
and went out of my mind

My my my Delilah
Why why why Delilah
I could see that girl was no good for me
But I was lost like a slave  
that no man could free

At break of day when that man  
drove away, I was waiting
I cross the street to her house  
and she opened the door
She stood there laughing
I felt the knife in my hand  
and she laughed no more

My my my Delilah
Why why why Delilah
So before they come to  
break down the door
Forgive me Delilah  
I just couldn’t take any more
                  
She stood there laughing
I felt the knife in my hand  
and she laughed no more

My my my Delilah
Why why why, Delilah
So before they come  
to break down the door
Forgive me Delilah  
I just couldn’t take any more (2x)

Limburg Zingt 2015
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Op de purpren hei

Delilah



Pour un flirt

Lalala…
Pour un flirt avec toi
Je ferais n’importe quoi
Pour un flirt avec toi
Je serais prêt à tout
Pour un simple rendez-vous
Pour un flirt avec toi

Pour un petit tour, un petit jour
Entre tes bras
Pour un petit tour, au petit jour
Entre tes draps

Lalalala…

Meer info op www.vlaanderenzingt.be

Paloma Blanca / Oh mijnen blauwe 
geschelpte 

O mijnen blauwe geschelpte
Gij ze m’n lievelingsduif
O mijnen blauwe geschelpte
Ge ligt in de bovenste schuif
Ge ze gij begot
De “crack” van het kot

When the sun shines on the mountain
And the night is on the run
It’s a new day, it’s a new way
And I fly up to the sun

I can feel the morning sunlight
I can smell the new-mown hay
I can hear God’s voice is calling
For my golden sky light way

Una paloma blanca
I’m just a bird in the sky
Una paloma blanca
Over the mountains I fly
No one can take my freedom away

Once I had my share of losing
For they locked me on a chain
Yes they tried to break my power
Oh I still can feel the pain

Refrein

Eviva Espana

Na die mooie warme reis door
‘t zonnige Spanje
Vergeet ik alles, ik denk alleen 
nog Spaans
Heel mijn kamer straalt 
van rooden van oranje
De felle kleuren van de 
Spaanse zon en maan
De Spaanse furie heeft 
me zo verward
Dat temperament 
veroverde mijn hart

Ik hou van dansen en muziek
Eviva Espana
Van oude trots en romantiek
Eviva Espana
Een serenade aan ‘t balkon
Eviva Espana
Geef mij maar alle dagen zon
Espana por favor

Mexico

Ik ben naar Mexico gekomen
Het land van liefde en van zon
‘t Was in de schaduw van de bomen
Dat net als in dromen een sprookje begon

Ik was daar op een groot fiesta
En zag een senorita staan
We dansten samen toen een rumba
En daar bij die rumba is alles ontstaan

Gitaarmuziek klonk door de Mexicaanse 
nacht
Gitaarmuziek heeft liefde voor ons 
meegebracht

Ik zal er altijd blijven wonen
Geef andere landen graag kado
Ja, het blijft me steeds bekoren
Want ik heb mijn hart verloren in het 
mooie Mexico

Mexico, Mexi-iiiico
Oh land van al mijn dromen
Met je gitaarmuziek bracht je de
romantiek
Voor haar en mij
Mexico,Mexi-iiiiiiiico
Ik blijf er altijd wonen
Je bent me alles waard
Een paradijs op aard, ja dat ben jij

Mexico, Mexico, Mexico, 
Mexicoooooo, Olé

Medley
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Zing mee met je tv!
Alle informatie over jouw favoriete

muziekzender: www.menttv.be

Voor een CDkom ik m'n huisniet meer uit!

REUZEKEUZE AAN CD’S & DVD’S ... KIJKEN, KIEZEN, KOPEN



I left a good job in the city
Working for the man every night and day
And I never lost one minute of sleeping 
Worrying ‘bout the way things might have been
Big wheel keep on turning 
Proud Mary keep on burning 
And weíre rolling, rolling
Rolling on the river 

Cleaned a lot of plates in Memphis
Pumped a lot of ‘tane down in New Orleans
But I never saw the good side of the city
Till I hitched a ride on a riverboat queen 
Big wheel keep on turning
Proud Mary keep on burning
And weíre rolling, rolling
Rolling on the river

If you come down to the river
I bet you gonna find some people who live
You donít have to worry if you got no money
People on the river are happy to give

Proud Mary

Meer info op www.vlaanderenzingt.be
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Ai se eu te pego

Nossa, nossa
Assim você me mata
Ai se eu te pego
Ai ai se eu te pego

Delícia, delícia
Assim você me mata
Ai se eu te pego
Ai ai se eu te pego

Sábado na balada
A galera começou a dançar

E passou a menina mais linda
Tomei coragem e comecei a 
falar

Nossa, nossa
Assim você me mata
Ai se eu te pego
Ai ai se eu te pego

Delícia, delícia
Assim você me mata
Ai se eu te pego
Ai ai se eu te pego

Ik neem je mee

Ze denkt dat ik niet bezig ben (met haar)
Denkt dat ik geen gevoelens heb (voor haar)
Terwijl ik nu alleen maar denk (aan haar)
Want zij is heel m’n wereld
Zeg me wat je wil dan
Staren word ik stil van
Zeg me wat je wil dan
Staren word ik stil van
(praat met mij)

We waren pas 8, zat in de klas
Naast Thomas en Willem, voor Mark en Bas
Jij zat voorin, keek achterom
Ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom

Je stuurde me terug: ik vind je lief, zit op een wolk  
en ik ben verliefd
10 jaren later waren we samen ik was een jongetje 
jij al een dame
Wist het wel zeker jij bent de ware
Niemand waar ik nou zo lang naar kon staren
Soms is het erg maar dit is mijn werk
Voor jou ben ik Gerwin en Gers is het merk

Ik neem je mee, neem je mee op reis
Neem je mee, naar Rome of Parijs
Ik lijk misschien wel cool totdat je weet wat ik nu voel
Jij klinkt als muziek dus laat je zien 
wat ik bedoel
Ik neem je mee ee-eh-eh-eeee,  
ik neem je mee ee-eh-eh-eeee

Medley
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Beminde gelovigen

Gisteren ging ik naar de cinema, ole ola
U weet wel met zo’n doek en een camera, 
ole ola
En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt, 
ole ola
Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt, 
ole ola

Ik zag de grootvader van Prince en hij 
leidde daar een kerkdienst, ole ola
Oeh beminde gelovigen, dat was nogal 
eens een kerkdienst, ole ola
Niet zoals hier waar menige  
uitgescheten kruidenier met een  
wezenloos grijs kostuum komt luisteren 
naar een mummelende pastoor, ole ola
Nee het was een stel uitgelaten zwarte 
apen en de zotste stond van
voor, ole ola

En ik bezweer u beminde gelovigen

Het ging vooruit (ging vooruit) – 3x
Het ging verbazend goed vooruit
Het ging vooruit (ging vooruit) – 3x
Het ging verbazend goed vooruit

Hij bouwde het op (bouwde op) – 4x
Met zoveel vuur (zoveel vuur)
En zoveel stijl (zoveel stijl)
Hij wou d’r op (wou d’r op)
Oh het bloed spat in mijn kop

Hij bouwde het op (bouwde op) – 3x
Oh het bloed spat in mijn kop
Het was een liefde (liefde voor) – 3x
Oh, de liefde voor muziek
Het was een liefde (liefde voor) – 3x
Oh, de liefde voor muziek
Het was een liefde (liefde voor) – 3x
Oh, de liefde voor muziek
Het was de lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, 
lie, lie, lie,
Liefde voor muziek

En toen dacht ik beminde gelovigen
Waarom zijn de blanken zoveel bekakter 
dan de zwarten, ole ola
Speelt de beschaving ons werkelijk 
zoveel parten, ole ola
Zwijg me van de laatste kutgroep uit 
Engeland, ole ola
Spreek me liever van Tina Turner haar 
onderkant, ole ola
Zwijg me van de gasten die goed kunnen 
zuipen, ole ola
Je moest eens zien hoe ze ‘s nachts naar 
de WC-pot toekruipen, ole ola

Trek me uit de Vlaamse klei
Geef me een drummer en maak me blij

En geef me vuur (geef me vuur) – 2x
Nee geen lucifer natuurlijk maar passie 
elk uur
En geef me vuur (geef me vuur) – 2x
Nee geen lucifer natuurlijk maar passie 
elk uur
Het was een liefde (liefde voor) – 3x
De liefde voor muziek
Het was een liefde (liefde voor) – 3x
De liefde voor muziek

Het was een liefde (liefde voor)
Het was een liefde (liefde voor)
De liefde voor muziek
Het was een liefde (liefde voor)
De liefde (liefde voor)
De liefde (liefde voor)
De liefde voor muziek

Limburg Zingt 2015

Liefde voor muziek
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Dao, woo ich geboare bin
Woo m’n awwesjhoes nog steijt
De taal, die ich toch zo gouwd kin
Woo ich haw mien leijf en leijd
Limburg, Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t’r mer ein
Es mie awd Limburg
Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t’r mer ein

Gaon ich nao de vreamde hear
Of wiet oet Limburg weg
Heur ich immer toch zo gear
‘t Gowd, ‘t kaod, ‘t slech
Limburg, Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t’r mer ein
Es mie awd Limburg
Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t’r mer ein

Zeuk ich mich e maedje oet
Is dat e Limburgs keindj
Dao wo ich mich aanvertroew
en nörgens e baeter vinj
Limburg, Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t’r mer ein
Es mie awd Limburg
Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t’r mer ein

Limburg allein

14



Meer info op www.vlaanderenzingt.be

 Steeds als ik je zie lopen
Dan gaat de hemel een klein beetje open
Sterren, je laat ze verbleken
Met je ogen die altijd stralen
Jij kan de zon laten schijnen
Want je loopt langs
En de wolken verdwijnen
En als je lacht
Lacht heel de wereld mee

De meeste dromen zijn bedrog
Maar als ik wakker word naast jou
Dan droom ik nog
Ik voel je adem en zie je gezicht
Je bent een droom die naast me ligt
Je kijkt me aan en rekt je uit
Eén keer in de zoveel tijd komen  
dromen uit

Jij moet me één ding beloven
Laat me nog lang in mijn dromen geloven

Zelfs als je even niet hier bent
Blijf in mijn slaap dan bij me
En als de zon weer gaat schijnen
Laat dan dat beeld dat ik heb niet 
verdwijnen
Als je zou gaan
Neem je mijn dromen mee

De meeste dromen zijn bedrog
Maar als ik wakker word naast jou
Dan droom ik nog
Ik voel je adem en zie je gezicht   
Je bent een droom die naast me ligt
Je kijkt me aan en rekt je uit
Eén keer in de zoveel tijd komen  
dromen uit

Jij kan de zon laten schijnen
Want je loopt langs en de wolken 
verdwijnen
En als je lacht, lacht heel de wereld mee

De meeste dromen zijn bedrog
Maar als ik wakker word naast jou
Dan droom ik nog
Ik voel je adem en zie je gezicht
Je bent een droom die naast me ligt
Je kijkt me aan en rekt je uit
Zo één keer in de zoveel tijd komen 
dromen uit
Je kijkt me aan en rekt je uit
Eén keer in de zoveel tijd komen  
dromen uit

De meeste dromen zijn bedrog
Maar als ik wakker word naast jou
Dan droom ik nog
Ik voel je adem en zie je gezicht
Je bent een droom die naast me ligt
Je kijkt me aan en rekt je uit
Eén keer in de zoveel tijd komen  
dromen uit

Dromen zijn bedrog
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Als de nacht verdwijnt 
 
Ik weet niet meer wat ik doe 
waar moet dat toch nou naar toe 
soms loop ik maar te dromen, h 
et is een ratjetoe 
 
Mijn leven was naar de maan 
meteen toen ik jou zag staan 
wat mij is overkomen kan ik niet  
langer aan  
 
Als de nacht verdwijnt en de zon  
weer schijnt 
als ik jou zo zie klinkt een symfonie 
en je weet hoeveel ik van je hou 
heel mijn hart staat open voor jou  
 
Een glimlach van jou alleen 
dat houdt me wel op de been 
zo blond met blauwe ogen,  
zo zie je d’r maar een 
 
Jij vroeg me toen voor een dans 
ik voelde dit is mijn kans 
het moest er maar van komen,  
wij zweefden als in trance  
 
Als de nacht verdwijnt en de zon  
weer schijnt 
als ik jou zo zie klinkt een symfonie 
en je weet hoeveel ik van je hou 
heel mijn hart staat open voor jou  
 
Jij kan op mij vertrouwen mijn hele  
leven lang 
want ik blijf steeds bij jou... 

En 10 minuten op de trein gewacht 
Want die had wat vertraging,  
en mijn god daar baal ik van 
Omdat ik nu 10 minuten minder  
bij je blijven kan

Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng, Kedeng 
Kedeng, Kedeng Kedeng, Oeh Oeh 

De trein raast als maar verder van station 
naar station 
Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben 
geweest 
Er rammelt plots een kar,  
roept een juffrouw “koffie thee?” 
Ik heb wel dorst, toch zeg ik “nee.” 
Want de trein verminderd vaart terwijl mijn 
hart steeds sneller gaat 
Kijk uit het raam om te zien  
of zij daar staat 
 
Ik stap uit, kijk om me heen,  
en even voel ik mij alleen 
Want ik zie haar nog niet staan 
Maar van achter een pilaar verschijnt haar 
lachende gezicht, voor mijn gevoel lijkt 
alles langzamer te gaan 
Dus ik ren op haar af, z 
ij komt me tegemoet 
En achter ons vertrekt de trein omdat de 
trein alleen maar verder moet 
 
Refrein 

En ik blijf bij jou slapen. 
Want jij woont bij het spoor. 
En snacht, oelalah, gaat het ritme door 
 
Refrein

Jan Jansen werd kwaad  
en zei aan is de boot
Kom van dat dak af  
of je gaat in de goot
Maar z’n vrouw schrok zich rot  
en was ten einde raad
En weer klonk in de straat

Refrein

Per Spoor

Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng, Kedeng 
Kedeng, Kedeng Kedeng, Oeh Oeh 

En kilometers spoor schieten  
onder mij door 
Ik ben op weg naar jouw,  
want ik ben weg van jouw 
Vanochtend vroeg vertrokken,  
in de luwte na de nacht 

Kom van dat dak af

Jan Jansen zijn vrouw was een  
koorddanseres
Maar bij gebrek aan een touw  
klom ze op het bordes
Het eten werd koud en Jan Jansen 
werd heet
En in de straat weerklonk een kreet:

Kom van dat dak af,  
‘k waarschuw niet meer
Nee nee nee nee nee nee, van dat dak af
‘k Waarschuw niet meer
Kom van dat dak af,  
dat was de laatste keer

Opzij, opzij, opzij

Opzij, opzij, opzij
maak plaats, maak plaats, maak plaats
we hebben ongelofelijke haast
opzij, opzij, opzij
want wij zijn haast te laat, we hebben 
maar een paar minuten tijd

we moeten rennen, springen, vliegen, 
duiken, 
vallen, opstaan en weer doorgaan
we kunnen nu niet blijven,  
we kunnen nu niet langer blijven staan

een andere keer misschien
dan blijven we wel slapen  
n kunnen dan misschien als het echt moet
wat over koetjes, voetbal  
en ook de lotto praten
nou dag tot ziens, adieu, het ga je goed

we moeten rennen, springen 
vliegen, duiken, vallen, opstaan
en weer doorgaan
we kunnen nu niet blijven, we kunnen nu 
niet langer blijven staan

Medley
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I sit and wait 
Does an angel contemplate my faith 
And do they know 
The places where we go 
When we’re grey and old 
‘Cause I’ve been told 
That salvation lets their wings unfold 
So when I’m lying in my bed 
Thoughts running through my head 
And I feel the love is dead 
I’m loving angels instead 
 
And through it all she offers me protection 
A lot of love and affection 
Whether I’m right or wrong 
And down the waterfall 
Wherever it may take me 
I know that life won’t break me 
When I come to call 
She won’t forsake me 
I’m loving angels instead 
 
When I’m feeling weak 
And my pain walks down a one way street 
I look above 
And I know I’ll always be blessed with love 
And as the feeling grows 
She breathes flesh to my bones 
And when love is dead 
I’m loving angels instead 
 
And through it all she offers me protection 
A lot of love and affection 
Whether I’m right or wrong 
And down the waterfall 
Wherever it may take me 
I know that life won’t break me 
When I come to call 
She won’t forsake me 
I’m loving angels instead 
 
And through it all she offers me protection 
A lot of love and affection 
Whether I’m right or wrong 
And down the waterfall 
Wherever it may take me 
I know that life won’t break me 
When I come to call 
She won’t forsake me 
I’m loving angels instead

Angels
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Reet petite

Well, look-a there, look-a there, look-a 
there, look-a there, ooh wee 
Look-a there, look-a there, look-a there, 
look-a there, ooh wee 
Oh! Ah! Oh! Ah! Ooh wee ! 
 
Well, she’s so fine, fine, fine, she’s so 
fine, f- f- fine 
She’s so fi-yi-yi-yi-yi-yine, she’s so fine, 
fine, fine 
She’s really sweet, the finest girl you 
ever wanna meet 

Oh, oh, oh, oh, - Oh, oh, oh, oh 
Reet petite, the finest girl you ever 
wanna meet 
 
Well, have you ever seen a girl for 
whom your soul you’d give 
For who you’d fight for, die for, pray to 
God to live 
‘Cause she’s so fine, she’s so fine 
She’s really sweet, the finest girl you 
ever wanna meet 
 
Well, she really fills her clothes from 
head to toe 
I want the world to know I love her, love 
her so 

She’s all right, she’s all right 
She’s all right, she loves me day and 
night 
 
Oh, oh, oh, oh, - Oh, oh, oh, oh 
Reet petite, the finest girl you ever 
wanna meet 
 
Well, she’s like honey from a bee, like 
peaches from a tree 
I love her, need her, she means so 
much to me 
She’s all right, she’s got what it takes 
She’s got what it takes and with me 
she really rates 
 
Well, she’s my cutie, my tutti frutti, my 
heart, my love, my bathing beauty 
She’s all right, she’s got just what it 
takes 
She’s got what it takes and with me 
she really rates 
 
Oh, oh, oh, oh, - Oh, oh, oh, oh 
Reet petite, the finest girl you ever 
wanna meet 
Reet petite, the finest girl you ever 
wanna meet 
Reet petite, the finest girl you ever 
wanna meet

Reet petite
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Oeh, yeah - Ah, yeah
Oe, sexy als ik dans
Mm,mm , yeah

Ah, weet je wat het is 
Ik heb geen goeie moed
Maar zie je niet dat ik 
Precies weet wat ik doe
En ze kan het niet laten, nee
Ze kan het niet laten, yeah, yeah

Weet je wat het is
Zij komt naar me toe
Ze vraagt me: ga je lekker
Wat ben je nou aan ’t doen 
En ik kan het niet laten, nee, ik kan het 
niet laten

Ik zeg: weet je wat het is, baby 
Ik voel me sexy als ik dans
Oh, oh, oh, oh, oh
Sexy als ik dans
Eh, eh, eh
Ik voel me sexy als ik dans
Oh, oh, oh, oh, oh
Ik voel me sexy als ik dans
Eh, eh, eh

Oeh, weet je wat het is 
Ik heb ze al gehoord
Al die goeie tips
Maar ze, maar ze werkte nooit 
En toch kan je het niet laten, nee
Je kan het niet laten
Ah, yeah

Ergens in haar blik
Zie ik dat er iets
Ah, iets veranderd is
En ik geloof m’n ogen niet

Ze kan het niet laten 
Ze springt op de tafel
Daar gaat ze, daar gaat ze 
Ze kan het niet laten
Ze springt op de tafel
Daar gaat ze 
Yeah

Refrein

Als ik dans
Steek ik m’n hand op 
Gaan m’n voeten zomaar de  
verkeerde kant op 
Als jij danst gooi jij je haar los
Swingen je heupen zo lekker  
dat het een gevaar wordt
Als ik dans steek ik m’n hand op
Gaan m’n voeten zomaar de  
verkeerde kant op 
Als jij danst gooi jij je haar los 
Swingen je heupen zo lekker dat het 
een gevaar wordt

Refrein

Steek ik m’n hand op 
Gaan m’n voeten zomaar de 
verkeerde kant op 
Sexy als ik dans gooi jij je haar los 
Swing met je heupen zo lekker dat het 
een gevaar wordt
Sexy als ik dans
Steek ik m’n hand op 
Gaan m’n voeten zomaar de  
verkeerde kant op 
Ik voel me sexy als ik dans, gooi jij je 
haar los
Swingt met je heupen zo lekker dat het 
een gevaar wordt
Sexy als ik dans

Sexy als ik dans
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Je vraagt of ik zin heb in sigaret
Het is twee uur ‘s nachts,  
we liggen op bed
In een hotel in een stad,  
waar niemand ons hoort
Waar niemand ons kent  
en niemand ons stoort

Op de vloer ligt een lege fles wijn
En kledingstukken die van jou  
of mij kunnen zijn
Een schemering, de radio zacht  
en deze nacht heeft alles
Wat ik van een nacht verwacht

Het is een nacht,  
die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht, die wordt bezongen 
in het mooiste lied
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik 
hem nooit beleven zou
Maar vannacht beleef ik hem met jou

Ik ben nog wakker en staar naar het plafond
En denk aan hoe de dag lang geleden begon
Het zomaar er vandoor gaan met jou
Niet wetend waar de reis eindigen zou

Nu lig ik hier in een wildvreemde stad
En heb ik net de nacht van mijn leven gehad
Maar helaas er komt weer licht  
door de ramen
Hoewel voor ons de wereld vannacht heeft 
stilgestaan
Het is een nacht, die je normaal alleen in 
films ziet

Het is een nacht, die wordt bezongen in het 
mooiste lied
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik 
hem nooit beleven zou
Maar vannacht beleef ik hem met jou

Maar een lied blijft slechts bij woorden
De film is in scene gezet
Maar deze nacht met jou is levensecht

Het is een nacht, die je normaal alleen in 
films ziet
Het is een nacht, die wordt bezongen in het 
mooiste lied
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik 
hem nooit beleven zou

Maar vannacht beleef ik hem met jou
En ik hou alleen nog maar van jou
En ik hou alleen nog maar van jou

Het is een nacht
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When you walk through a storm
Hold your head up high
And don’t be afraid of the dark
At the end of a storm
There’s a golden sky
And the sweet silver song of the lark

Walk on, through the wind
Walk on, through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on, with hope in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone

Walk on, walk on, with hope in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone

Je schuimt de straten af  en volgt het 
dievenspoor 
Met schooiers en soldaten, hun petten op een 
oor 
Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man 
Die in het donker wel durft wat overdag niet kan 
 
En bij nacht in de kroegen hier 
Gaat je naam in het rond bij het blond 
schuimend bier 
 
Ik ken ze een voor een, de heren van fatsoen 
Ik zal ze nooit vergeten zoals ze jou wel doen 
Hoe vaak heb jij zo’n kop bezopen, stom en geil 
Niet aan je borst gedrukt je lijf nat van z’n kwijl 
 
En dan bij nacht in de kroegen hier 
Gaat je naam in het rond bij het blond 
schuimend bier 
 
Malle Babbe kom, Malle Babbe kom hier 
lekker stuk, malle meid, lekker dier van plezier 
Malle Babbe is rond, Malle Babbe is blond 
een zoen op je mond, Malle Babbe, je lekkere 
kont 
 
Lalalalalala , Lalalalalala….. 
 
En zondags in de kerk dan zit daar zo’n meneer 
stijf als een houten plank 
met spijkers in zijn kop te kijken in zijn bank 
Een zwart lakens pak om zijn zondige lijf 
bang voor de duivel en bang voor zijn wijf 
En zuinig een cent in het zakje doen 
Zo koopt hij zijn ziel weer terug 
En zijn fatsoen 
 
En jij moet achteraan in het donker ergens 
staan zoals het hoort
 
Maar eens dan komt de dag, dan luiden ze de 
klok 
Dan draag jij witte bloemen en linten aan je rok 
Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan 
Wat zullen ze dan kijken, daar denk ik altijd aan 
 
Als bij nacht in de kroegen hier ...

You’ll never walk alone

Malle Babbe

Meer info op www.vlaanderenzingt.be
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Laat het gras maar groeien 
 
Elke zomer weer hetzelfde liedje  
Het begon al in mijn kindertijd 
Elke zaterdag riep vader: hé, daar, 
Sam 
‘t Wordt tijd dat je het gras afrijdt  
 
Al mijn vrienden waren 
aan ‘t genieten 
Van vakantie en het mooie weer 
En ik liep daar te zweten als een beer 
Ik dacht: dit is de laatste keer 

Laat het gras maar groeien.  
Laat het gras maar groeien.
Laat het gras maar groeien.  
Rij het nooit meer af
Laat het gras maar groeien.  
Laat het gras maar groeien.
Nee, ik rijd het nooit meer af  

Al mijn vrienden reden met een  
brommer
En ik zei: vader, ik word nu zestien
Krijg ik dan ook zo’n prachtige ra-
cemachine
Mijn vader zei: we zullen zien  

Maar mijn moeder vond dat te 
gevaarlijk
Ze zei: ik heb iets veel beter gezien
Dus op de tiende april viel ik omver
Daar stond een turbograsmachine 

Refrein

Mijn vader zei: je moet karakter 
kweken
Het wordt tijd voor een vakantie job
Bij KV Mechelen mag jij het  
gras afdoen
De hemel viel toen op mijn kop 

Na al die jaren ben ik allergisch 
Geen enkele dokter weet nog  
wat te doen 
Ja, elke mens, elke vogel, elke vis 
Die zie ik nu voortaan in ‘t groen 

Refrein
  
 

Zeil je voor het eerst  
 
Ze zeiden hou je van zeilen 
Je mag een keer met ons mee 
Ik wist nog niets van dat zeilen maar zei 
natuurlijk niet nee 
 
Weldra stond ik voor het eerst aan dek 
Verstrikt in alle touwen tot aan mijn nek 
Ik wist nog niets van dat zeilen 
Ik stond volkomen voor gek

Zeil je voor het eerst dan sla je een flater 
Trek het je niet aan, ga door want later 
Geniet je des te meer van wind 
en van water 
Van wind en van water, v
an water en wind 

We zeilden weg van de steiger 
Het avontuurtje begon 
Ik zag een roeier, een reiger
en zat zo fijn in de zon 
 
Tien minuten later sloeg ik overboord 
Want ik had nog nooit van 
overstag gehoord 
Ik wist nog niets van dat zeilen, 
alweer een foutje gescoord

Refrein

He lekker beest 

Duizend mensen op het strand... 
Ergens loop jij met een ander aan je 
hand 
Wie had er ooit gedacht dat het 
tussen ons voorbij zou gaan 
dat je mij onverschillig zou laten staan 
Mooie mooie woorden

‘k Weet nog hoe je zei: ‘He, lekker beest!’ 
Klonk toen in mijn oren als een feest 
Hebben wij gelachen, dag na dag 
kon me zo verwarmen aan je lach 

Zeg eens meisje

Dam-dam-dam dam-dam-
di-doe-bie-doe-bie- 
dam-dam-dam dam-dam- di-doe-bie-doe-bie 
 
Zeg eens meisje 
waar ga jij vanavond heen 
zeg eens meisje ben je zo alleen 
zeg eens meisje ik heb een idee 
 
Zeg eens meisje 
ik weet hier een leuk cafe 
zeg eens meisje echt iets voor ons twee 
zeg eens meisje, ik wil met je mee 
 
Ik wil met je meegaan,  
voor jou door het vuur gaan 
want ik vind je heel apart 
 
ik wil je leren kennen, jou eens flink verwennen 
en dat komt uit heel mijn hart 
kom wees niet verlegen,  
niemand houdt je tegen 
daarom vraag ik met een lach 
laten we proberen ons te amuseren elke dag

Dam-dam-dam  
dam-dam-di-doe-bie-doe-bie-dam-dam-dam 
dam-dam-di-doe-bie-doe-bie

 
Dos cervezas

Dos... cervezas por favor 
Dos... cervezas por favor 
Dos... cervezas por favour

Elke Spanjaard heeft een snor 
Dos cervezas por favour
 
Heb je even voor mij

Ik kwam jou tegen, oh hee ho
Jij was verlegen, oh hee ho
Loop nu al dagen, oh hee ho
Want ik wil je wat vragen, oh hee ho

Heb je even voor mij
Maak wat tijd voor me vrij
Ieder uur van de dag denk ik steeds aan je lach
Alleen jij maakt me blij
Heb je even voor mij
Maak wat tijd voor me vrij
Zeg me wat ik moet doen  
want ik wacht op die zoen
Kom vanavond bij mij

Ik zit te dromen, oh hee ho
Of je zult komen, oh hee ho
Laat het me weten, oh hee ho
Ik kan jou niet vergeten, oh hee ho

Refrein

Medley
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Terre brûlée au vent, des landes de pierre 
Autour des lacs, c’est pour les vivants 
Un peu d’enfer, le Connemara 
 
Des nuages noirs, qui viennent du nord 
Colorent la terre, les lacs, les rivières 
C’est le décor du Connemara 
 
Au printemps suivant 
Le ciel Irlandais était en paix 
Maureen a plongé nue dans un lac 
Du Connemara 
 
Sean Kelly s’est dit, Je suis catholique 
Maureen aussi 
L’église en granit de Limerick 
Maureen a dit oui 
 
De Tipperary, Bally-Connelly et de Galway 
Ils sont arrives dans le comté 
Du Connemara 
 
Y’avait les Connor, Les O’Conolly 
Les Flaherty, du Ring of Kerry 
Et de quoi boire trois jours et deux nuits 
 
Là-bas au Connemara 
On sait tout le prix du silence 
Là-bas au Connemara 
On dit que la vie c’est une folie 
Et que la folie ça se danse

 
La la la la,  
la la la la 

Een lach, een groet, een blij gezicht 
Een vogel zwevend naar het licht 
Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder 
Een kind dat lacht en naar je zwaait 
Een fietser die de hoek omdraait 
Oh het lijkt zo gewoon, maar het is toch een wonder 
Het leven gaat zo snel voorbij 
Dat geldt voor jou maar ook voor mij 
 
Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even 
Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even 
 
Het strand, de zee, de volle maan 
De hemel waar de sterren staan 
Oh het lijkt zo gewoon, maar het is toch een wonder 
En ben je soms niet goed gezind 
Denk aan de glimlach van een kind 
Ja dat maakt je weer blij, ja dat maakt je weer vrolijk 
Het leven gaat zo snel voorbij 
Dat geldt voor jou maar ook voor mij 
 
Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even 
Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even 
 
Ben je niet gelukkig heb je soms verdriet 
Denk dan aan de zon en zing dit lied 
 
Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even. 
Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even

Les lacs du

Laat de zon in je hart

Meer info op www.vlaanderenzingt.be
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I’m nothing special, in fact I’m a bit of a bore
If I tell a joke, you’ve probably heard it before
But I have a talent, a wonderful thing
‘Cause everyone listens when I start to sing
I’m so grateful and proud
All I want is to sing it out loud

So I say
Thank you for the music, the songs I’m singing
Thanks for all the joy they’re bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me

 Thank You

 For The Music

Limburg Zingt 2015
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Waar in ’t bronsgroen eikenhout, ’t nachtegaaltje zingt
Over ‘t malse korenveld, ’t lied des leeuw’riks klinkt

Waar de hoorn des herders schalt, langs der beekjes boord
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord

Waar de brede stroom der Maas, statig zeewaarts vloeit
Weelderig sappig veldgewas, kost’lijk groeit en bloeit
Bloemengaard en beemd en bos, overheerlijk gloort

Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord

In’t groenbrons

eikenhout28

Korte, middellange en lange termijn
Court terme, moyen terme et long terme

Voor info en reservaties kan u terecht op onze website 
Surfez vers notre site web pour toute information et réservations 

www.luxauto.be
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Geniet van 
de -ervaring.

Werkelijk overal een optimaal 4G-bereik hebben, is natuurlijk handig 
om snel je selfies te sharen met vrienden, om vlotte videogesprekken 
te voeren met verre familie of om altijd de vlotste weg te vinden via je 
gps-app. En dit even snel met 4G als via je wifi thuis.

Meer info op www.mobistar.be/4G


