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Unieke koninklijke bingo voor lintjesdragers
WIJHE – Cabaretier Kees Bos uit Wijhe houdt woensdag 16 juni een bingoshow voor mensen
die in het bezit zijn van een koninklijke onderscheiding. De Koninklijke Bingo is een evenement
dat voor het eerst wordt gehouden.
Met het evenement wil Kees Bos de lintjesdragers nogmaals in het zonnetje zetten. ‘Er staat vaak een
leuke foto van deze mensen in de krant, maar dat is het dan ook. Ik wil de lintjesdragers wat extra’s
geven’, laat Bos weten. De Koninklijke Bingo is in het Hoftheater in Raalte.
Bos heeft in het verleden zijn sporen als cabaretier nagelaten. Zo won hij in 1976 het cabaretfestival
Cameretten, tegenwoordig is dat nog één van de grootste cabaretfestivals van Nederland. De laatste
jaren treedt hij in het hele land op met bingoshows. Bos gebruikt niet zoals gebruikelijk bij bingo ballen
met nummertjes, maar hij kiest voor cd’s met bekende muziek. De cabaretier laat nummers horen en
zingt samen met de deelnemers de muziek uit volle borst mee. Als het nummer op de bingokaart van
de deelnemer staat, is het de bedoeling dat die het nummer van de kaart afstreept. Mensen die de
bingo spelen, vergeten overigens vaak dat ze voor een prijs bezig zijn, zegt Bos. ‘Ze zingen zo hard
mee dat ze een heel bekend nummer als Hup Holland Hup op hun kaart over het hoofd zien.’ Bos
heeft ervoor gekozen tegenwoordig hoofdzakelijk op te treden voor 50+ers, maar hij heeft ook
bewezen dat zijn muzikale bingo bij jongeren aanslaat. Zo heeft hij op Lowlands gestaan. ‘Ik liet daar
nummers horen van alle bands en artiesten die op het festival stonden’.
Bij de Koninklijke Bingo mogen de lintjesdragers gratis naar binnen. Zij krijgen een middagvullend
programma aangeboden waar de bingo slechts een onderdeel van is. ‘Ik weet zeker dat mensen na
tien minuten al niet meer weten dat ze met een bingo bezig zijn. De bingo is het format, ik zal speels
omgaan met het thema oranje ’, aldus Bos. Bij de bingo zijn nummers te horen die helemaal binnen
dat thema passen. Bos sluit ook aan bij het feit dat de Koninklijke Bingo valt in de periode dat het
Nederlands elftal op het WK voetbal in Zuid-Afrika speelt. Zo zullen de platen ‘Wij houden van Oranje’
van André Hazes en ‘Nederland die heeft de bal’ van André van Duin zeker de revue passeren. Ook
een oude plaat als ‘Juliana is de bruid’ van Bob Scholte staat op het programma.
De bingo is overigens ook toegankelijk voor mensen zonder lintje, zij betalen wel 10 euro entreegeld.
Mensen die naar de Koninklijke Bingo in Raalte willen komen, kunnen reserveren via de website van
Kees Bos: www.demuzikalebingo.nl. De show begint 16 juni om 14:00 uur, de zaal is open vanaf
12:30 uur.

