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Hoe het allemaal is begonnen! 

Wat wil je eigenlijk gaan doen, als je met pensioen gaat’?, vroeg Fred op een dag aan Gert.  

Koffie schenken in de ‘Willaert’ zei Gert.  

Zullen we dat combineren met de klus die 

we hebben gedaan voor ‘NL doet’? stelde 

Fred voor. En zo is dit mooie concept 

ontstaan! 

Toen het plan eenmaal stond, ging de heren 

van het Duo ‘Weet Je Nog!’ niet over 1 

nacht ijs en werden de voorbereidingen 

getroffen voor een professionele aanpak.  

Want als je iets doet, moet je het wel goed doen!! 

Inmiddels is het Duo ‘Weet Je Nog!’ ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Wie zijn Gert en Fred? 

Mijn naam is Gert Groenewegen, geboren in de 50’s. Een carrière 

gehad in het management van het bedrijfsleven maar altijd met muziek 

bezig geweest. Als jonge jongen gitaarles gehad en dat heeft daarna 

nooit zijn aantrekkingskracht verloren. Ik vind het fantastisch dat ik 

mijn kennis nu kan gebruiken voor het Duo ‘Weet Je Nog!’! 

 

 

Nieuwsbrief - Duo Weet je nog! 
Een muzikale happening gebaseerd op ‘memory lane’ 

Nog even het programma van vanmiddag doornemen 
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Mijn naam is Fred Paludanus, geboren in 1971. Ruim 15 jaar ervaring als 

entertainer in de muziek. Daarna begonnen met een eigen onderneming, 

die momenteel al ruim 20 jaar bestaat. Muziek speelt altijd al een centrale 

rol in mijn leven. Het roept gevoel en emotie op. Iets dat ik graag met 

anderen wil delen. 

 

 

 

 

Crew Duo ‘Weet Je Nog!’ 

Achter de schermen wordt het Duo ‘Weet Je Nog!’ bijgestaan door hun vrouwen. Zij 

helpen bij het op- en afbouwen van de apparatuur voor de voorstelling, maken foto’s, 

bedienen de Power Point presentatie en ondersteunen bij de administratieve 

werkzaamheden en samenstelling van het programma. 

 

 

 

 

 

 

De eerste keer! 

Het eerste optreden was op dinsdag 3 augustus jl. in de Willaert in Zundert. Het was 

natuurlijk spannend, die eerste keer. Zou het programma aanslaan, gaan de bewoners 

meedoen, hebben we de juiste liedjes uitgezocht? 

 

Het was een groot succes. De bewoners deden interactief mee. En de complimenten 

waren prachtig. Enkele quotes: 

- ‘kunnen jullie niet elke week komen?’ 
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- ‘dit was een unieke avond’! 

- ‘wat leuk dat we alles mee konden zingen’! 

- ‘ik was weer helemaal terug in de tijd, toen ik nog jong was en ging dansen’! 

Inmiddels zijn er 4 optredens geweest, en elk optreden was een feest, zowel voor de 

bewoners als voor ons. Het laatste optreden was in Hilversum bij Martha Flora, een 

verzorgingshuis voor dementiezorg. Het was geweldig om te zien dat de liedjes heel 

herkenbaar waren voor de bewoners. Er ontstond een prachtig feest met polonaise en al! 

Kerstprogramma! 

In de donkere dagen voor Kerst komen wij graag naar u toe met een speciaal 

Kerstprogramma. Zing mee met onze Kerst klassiekers, zoals White Christmas, Jingle 

Bells en Oh Dennenboom. 

Boek nu onze Kerstspecial!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Vrijdag 10 december 2021  14:00 – 16:00 uur Anbarg, Etten-Leur 

Vrijdag 31 december 2021  14:00 – 16:00 uur Willaert, Zundert 

Zaterdag 26 maart 2022  14:30 – 16:30 uur Zonnebloem, Breda West 

 

Duo ‘Weet Je Nog!’ 
Website: www.duoweetjenog.nl 
E-mail:  info@duoweetjenog.nl 

http://www.duoweetjenog.nl/
mailto:info@duoweetjenog.nl

