
Een nieuw seizoen 
bij Retro Radio 
Singjaal

HET TOP 30 HITARCHIEF

Kris Mannaerts neemt jullie mee naar de jaren ’80.
Wanneer je het ‘hitparade’ gevoel van toen met stijgers en dalers 
opnieuw wil beleven met de hits van toen dan mag je het TOP 30 
HITARCHIEF absoluut niet missen.

WAS HET '67, '68 OF '69?

Jan Dewijngaert gaat terug naar ‘the late sixties’! Hij draait een heleboel 
plaatjes waarvan je je kan afvragen WAS HET NU ’67, ‘68 OF ‘69?

NIEUWS ELK UUR VAN DE 
DAG

Vanaf dit seizoen krijg je ook elk uur van de dag ‘SINGJAAL 
JOURNAAL’ nieuws heet van de naald. Weliswaar alleen te beluisteren 
via de live stream.

SINGJAAL XTRA

We lanceren ook SINGJAAL XTRA. Ben je nieuwsgierig dan kun je 
alvast hier een kijkje gaan nemen.

https://radiosingjaal.us17.list-manage.com/track/click?u=bd56445f5069d2ad20591f133&id=e5917019ac&e=c69897a698
https://radiosingjaal.us17.list-manage.com/track/click?u=bd56445f5069d2ad20591f133&id=e5917019ac&e=c69897a698
https://radiosingjaal.us17.list-manage.com/track/click?u=bd56445f5069d2ad20591f133&id=3362bc1810&e=c69897a698
https://radiosingjaal.us17.list-manage.com/track/click?u=bd56445f5069d2ad20591f133&id=9f18c02d17&e=c69897a698
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