
 
 
 
 

 

 

De nieuwe single van Jack Vinders 

 

   

 

Het nieuwe “Jef miech e paar menütte” van Jack Vinders is een swingende melodie over tijd. In deze 

drukke tijd, 24-uurs economie, jachtig en vluchtig, een tijd waarin tijd centraal staat, legt Jack de 

klemtoon op de betekenis ervan voor onszelf.  

Het is belangrijk om jezelf vaker wat meer tijd te gunnen. Tijd voor rust en bezinning. 

Op een poëtische tekst bezingt Jack, in een opzwepend arrangement, dat ene kleine minuutje dat ons 

leven kan beïnvloeden of zelfs veranderen. 

“Jef miech e paar menütte”: Hoe belangrijk kunnen minuutjes, zelfs seconden, zijn in ons leven:  

gun mij dat beetje tijd en samen maakt het ons leven rijk. 

Jack werd afgelopen jaar uitgeroepen tot beste zanger van Limburg, zijn CD “7de Van Vinders” werd 

CD van het jaar en onlangs werd hij voor de derde keer nummer 1 in de Limbo top 100. 

En toch, ‘nog tijd’ en ‘weer tijd’ voor een nieuwe opname?   Voor Jack, altijd…. 

 

De single bevat 3 tracks: Een radiovriendelijke ingekorte versie, een volledige versie en de mooie 

ballade “Iech mis diech” uit het album “7de Van Vinders”. 

 

1 Jef miech e paar menütte (radio-edit)  

2 Iech mis diech  

3 Jef miech e paar menütte (album-versie)  

 

De CD is te verkrijgen bij de Limburgse platenzaken of via de site van Jack Vinders onder het kopje 

webshop. 

 
 

 

 

In de volgende nieuwsbrief aandacht voor: een boek presentatie van Marcia Luyten op zondag 18 

oktober 2015. Titel van het boek is “HET GELUK VAN LIMBURG”. 

In dit boek speelt ook het leven van Jack Vinders een belangrijke rol. 
 

Neem ook eens een kijkje op de nieuwe website www.Jack Vinders.nl 

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen gelieve dit kenbaar te maken via een mail 

naar de webmaster: rovema-music@kpnmail.nl  

www.jackvinders.nl 
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