
Help mee om de 
Droom van Daniëlle
te realiseren...

BENEFIET
C O N C E R T

VRIJDAG 21 APRIL
mercedeszaal - gelissendomein 5 - maastricht

AANVANG 20:00 UUR - KOSTEN € 15 PER PERSOON

KONINKLIJKE OUDE HARMONIE van 
EIJSDEN EN slagwerkensemble 

ADA KOK
GASTVROUW

LEON VAN WIJK
ACCORDEONIST BIJ ANDRÉ RIEU

MET OPTREDENS VAN:



BENEFIET
C O N C E R T

Een groter bad, om ook in de toekomst bij Maasveld te kunnen 

blijven zwemmen... dat is de droom van Daniëlle én van 

alle bewoners die nu wekelijks het zwembad van Maasveld 

gebruiken. Het realiseren van deze droom is door de Vrienden 

van Maasveld en Maasveld als goed doel geadopteerd onder de 

naam De Droom van Daniëlle.

kijk voor meer info op www.maasveld.org

De Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden bestaat sinds 1874 en staat 

momenteel onder leiding van dirigent Jacques Cleassens. De harmonie, 

die uit circa 100 muzikanten bestaat, werd in 2013 vice-wereldkampioen 

op het 1e divisie niveau tijdens het WMC te Kerkrade. In het verleden 

stond de harmonie ook garant voor topprestaties tijdens concoursen.

Het slagwerkensemble van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden 

bestaat sinds 1956 en staat momenteel onder de muzikale leiding van 

Henrico Stevens. De drumband, die bijna 40 muzikanten telt, heeft in het 

verleden meerdere keren de Limburgse en de Nederlands titel behaald 

op het hoogste niveau. 

Leon van Wijk is de virtuoos 

accordeonist uit het orkest 

van André Rieu. Hij weet als 

geen ander de romantische 

klanken van het instrument 

naar voren te brengen.

Ada Kok is gastvrouw van 

het benefietconcert voor ‘De 

Droom van Daniëlle’. Ze is een 

oud-zwemster en olympisch 

kampioen die in de jaren zestig 

behoorde tot de wereldtop op 

het onderdeel vlinderslag. 

Op vrijdag 21 april vindt in de Mercedeszaal te Maastricht een 

geweldig benefietconcert plaats met optredens van Leon van Wijk, 

de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden en het slagwerkensemble 

van de harmonie. Ada Kok vervult de rol van gastvrouw tijdens deze 

avond, waarvan de opbrengst in zijn geheel zal gaan naar het goede 

doel ‘De Droom van Daniëlle’.

Helpt u mee om de Droom van Daniëlle te realiseren ?
Reserveer dan nu uw kaarten voor het Benefietconcert op vrijdag 21 april! 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie van Maasveld, de foyer van de  

KOH Eijsden, de Plus in Eijsden en Cadeaushop Partouns in Eijsden. 

Daarnaast kunt u digitaal kaarten reserveren door een e-mail te sturen  

naar info@maasveld.koraalgroep.nl

KOSTEN € 15 

PER PERSOON


