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Het format van Duo ‘Weet je nog’! 

We verzorgen een, interactieve, muzikale middag of avond gebaseerd op ‘memory lane’! 

De gedachte erachter is dat de liedjes die je het meest bij blijven, de muziek is uit je jeugd 

tussen je tiende en twintigste jaar. 

Voor mensen in een verzorgingshuis die ca. 80 en 90 jaar zijn, is dat de muziek van 60 en 

70 jaar geleden, dus tussen 1950 en 1960. De muziek uit die tijd kan natuurlijk het beste 

worden meegezongen. 

We hebben diverse programma’s 

samengesteld van ongeveer twee 

keer 40 minuten per programma, 

lekker meezingen met alle soorten 

muziek uit die tijd. 

Uiteraard is het mogelijk om het 

programma op maat, binnen ons 

format, aan te passen in overleg. 

 

Doel is om een heerlijk gevoel van plezier te hebben en wat afwisseling te ervaren in het 

dagelijkse leven! 

Nieuwsbrief - Duo ‘Weet je nog’ 
Een muzikale happening gebaseerd op ‘memory lane’ 
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Mooie afsluiting van 2021! 
Het laatste optreden van 2021 hebben we in De Willaert in Zundert gegeven. Op 

oudejaarsdag, 31 december, hebben we het jaar feestelijk afgesloten. Geheel Coronaproef, 

op afstand, kon iedereen meegenieten, meezingen en gingen de handen in de zij en de 

heupen los op de vrolijke muziek. Met als klap op de vuurpijl, confetti en natuurlijk een 

heerlijk drankje, aangeboden door Duo ‘Weet je nog’, om een toost uit te brengen op het 

nieuwe jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welzijnsactiviteit 

Het optreden van Duo ‘Weet je nog’ is een welzijnsactiviteit. Het samen zijn en samen 

zingen is natuurlijk fantastisch voor de sociale contacten, de zinnen worden verzet en 

iedereen is vrolijk en geniet van het optreden. Uiteraard wordt het optreden volledig 

volgens de Coronaregels uitgevoerd.  
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Quotes! 

Tijdens onze optredens krijgen we heel veel leuke opmerkingen van de bewoners. Deze 

willen we graag met u delen: 

 

‘Meezingen kan ik niet, maar wel mee blèren!’ 

‘Kunnen jullie a.s. zaterdag ook weer komen?’ 

‘Zo leuk dit optreden, heeft u ook een visitekaartje voor de KBO?’ 

‘Kunnen jullie niet elke week komen, i.p.v. de bingo?’ 

‘Dit was een unieke avond’ 

‘Dit hebben we hier nog niet eerder meegemaakt’ 

‘Komen jullie echt uit Zundert en Achtmaal’ 

‘Die bolle vonden we zo leuk en die andere ondeugend’ 

‘Wat leuk dat we alles mee konden zingen’ 

‘Wat ben ik blij dat ik er bij was’ 

‘Mijn moeder van 92 is slechthorend en slechtziend maar kan alles meelezen en 

meezingen!’ 

 

Agenda 
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 

 

Bent u op zoek naar een onvergetelijke muzikale ervaring? Neem contact op 
met Duo ‘Weet je nog’! 
Een glimlach is gegarandeerd! Door een combinatie van gezellige interactie 
met de oude klassiekers, weten we bij iedereen een gevoel van plezier naar 
boven te brengen! 

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

