


Feesten voor het goede doel! 

Op zondagmiddag 26 maart organiseren wij, in samenwerking met Woongroep Bussum, een oer-
Hollands Feest. De entreegelden komen rechtstreeks ten goede aan de woongroep. We nodigen u 
van harte uit om een feestje met ons te bouwen. Zangers Yves Berendse, Bob van Veen en Tobias 
Rabelink treden op. Voor wie ze niet kent, stellen we ze graag aan u voor: 

Yves Berendse is zowel nationaal als internationaal een veel gevraagd artiest. In 2015 lanceerde hij 
zijn debuutsingel “Voor jou”, zijn nationale doorbraak. Zijn tweede single “Droomvrouw” volgde al 
snel. Onlangs tekende hij een platencontract bij het grote Dino Music en onder dit label is in de 
zomer van 2016 zijn single “Zin in jou” uitgebracht. Hij won een Buma NL Award voor het grootste 
talent van 2016.  

Bob van Veen is elk weekend wel onderweg naar optredens door het hele land. Hij staat op diverse 
grote evenementen als een Hilversum Alive – Hilversum On Air – Hilversum Media Festival en de 
bekende Blaricumse & Larense Kermissen. Maar misschien kent u deze Bekende Nederlander wel van 
zijn single “Over en uit”, zijn optreden in “Bloed, zweet en tranen” of de televisieserie “Kerels met 
een kleintje”.   

Tobias Rabelink speelt drums, gitaar, basgitaar, toetsen, accordeon en hij zingt. Hij is hard op weg 
een Bekende Nederlander te worden. In 2010 deed hij een rap met Ali B in de Sinterklaas-show van 
Paul de Leeuw. Hij deed in 2011 mee in de TV serie 'Down met Johnny rocks' en was de bassist van 
de band 'The Garden of Love'. Hij trad op op het Bevrijdingsfestival in Zwolle, speelde op Pinkpop en 
een muziekfestival in Roemenië. Ook deed hij mee met Funpop in 2016. Tobias schreef en 
componeerde zelf de liedjes van zijn debuut CD 'Muziek! muziek! muziek!'. Een zeer gevarieerde 
collectie van pop, rock en wereldmuziek. Het nummer 'De zuigwagenblues' heeft hij samen met Tim 
Knol en het Metropole orkest mogen spelen in theater Carré tijdens het Knoopgala. 

 The Spot opent gratis haar deuren en zorgt voor Hollandse borrelhappen. Pr Sound Productions 
ondersteunt de artiesten met professionele audio. Alle ingrediënten voor een gezellig feestje zijn 
aanwezig. U hoeft alleen maar te komen om te genieten en daarmee de Woongroep Bussum te 
steunen. Feest u met ons mee? Wij hopen het van harte.  

Bestel uw kaarten door een e-mail te sturen naar  woongroepbussum@hotmail.com  
Geef aan hoeveel kaarten u wilt bestellen en op welke naam. U ontvangt dan een bevestiging en 
betalingsinstructie.  

Graag tot 26 maart! 

Mede namens Woongroep Bussum, 
Ben, Marie-José en Luc Peters 

Adres: The Spot, Wilhelminaplantsoen 17, Bussum. 
Deuren open vanaf 14.30 uur. 
Parkeren voor de deur en anders in de parkeergarage Olmenlaan of Nieuwe Brink. 
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