
KBO Brabant/Kring Eindhoven

SeniorenBelang Woensel
Over Ryan Ik ben al heel mijn leven bezig met muziek. Op zeer jonge leeftijd 

zong ik al voor familie en vrienden en op mijn twaalfde won ik mijn eerste 
talentenjacht waarna vele prijzen volgden. In 1999 eindigde ik als 3e in de 
grote finale van de Henny Huisman soundmixshow, met de vertolking van 

Sacrifice van Anouk.

Streektaalmuziek en meezingers Al decennialang verzorgt trio Houdoe, 
dat in meerdere samenstellingen musiceerde en ook weleens als kwartet 

optrad, gezellig entertainment. Van der Burgt, Reker en Faes brengen 
streektaalmuziek en meezingers en laten van zich horen in verzorgings- en 

verpleeghuizen, bij bonden van ouderen en andere verenigingen.

Muziekvereniging Sambuca is opgericht in 1993, aanvankelijk in 
samenwerking met de Koninklijke Fanfare Philharmonie Leende, maar is 

later op zelfstandige voet verder gegaan. De vereniging telt circa 31 leden 
en is een blaasorkest met klarinetten, trompetten, bugels, saxofoons, tuba’s, 

trombones, bassen en slagwerk.

Soepconcerten nieuw SeniorenBelang Woensel
Er wordt bij de voorstelling soep en een belegd broodje geserveerd.
Zaal open 10.30 uur (let op niet eerder open)
Leden en gastleden dienen bij elke voorstelling hun SBW ledenpas te tonen

De Werf van der Werffstraat 14 Eindhoven
Datum: Zondag 26 februari 11.00uur tot 13.00uur Optreden: Ryan zangeres
VTA Blixems Ouverture 2 Eindhoven
Datum: Zondag 26 Maart 11.00uur tot 13.00uur Optreden: Trio Houdoe
Zaal Unitas Vlokhovenseweg 49 Eindhoven
Datum: Zondag 23 april 11.00uur tot 13.00uur Optreden: Muziekvereniging Sambuca Leende

Prijs per concert
Leden/gastleden SBW €6,00 per voorstelling
Voor alle drie de voorstellingen €15,00 
(alleen bij verkoop kaarten op verkoop adressen)
Niet leden of leden van andere KBO Afdelingen €8,00 per voorstelling
Voor alle drie de voorstellingen €22,50 (alleen bij verkoop kaarten op verkoop adressen)

Start verkoop kaarten: 
maandag 30 januari De Werf van der Werffstraat 14, van 13.30 tot 14.30uur 
donderdag 2 februari VTA Blixems Ouverture 2, van 13.30 tot 14.30uur 
woensdag 8 februari Andromedeaplaats Firmamentlaan 1, van 11-12uur 
donderdag 9 februari De Uitwijk generaal Pattonlaan 124, van 13.30 tot 14.30uur 

LET OP Op=Op 
Zijn de concerten vol dan krijgt U krijgt wel voorrang bij volgende concerten.


