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Duo ‘Weet je nog’ stopt met optreden! 
De kogel is door de kerk… Helaas hebben we besloten om geen optredens meer te 
boeken vanaf 1 juni 2023!  

Fred en Sonja, de helft van Duo ‘Weet je nog’, gaan emigreren naar Zweden. Wanneer dit 
precies gaat plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend. Waarom gaan we dan nu al 
stoppen met optreden?  

Stel dat we een optreden reserveren voor de Kerstperiode en Fred en Sonja zouden na de 
zomervakantie vertrekken, dan moeten we de gemaakte afspraken voor de Kerstperiode 
annuleren en dat doen we liever niet. Dat geeft onzekerheid voor ons, maar ook voor u 
als opdrachtgever. 

Wij hebben ons optreden altijd met heel veel plezier en professionaliteit gedaan, we gaan 
het dan ook enorm missen. 

Maar we hebben nog 3 maanden voor 1 juni, dus heeft u nog een leuk feest in de 
planning staan dan willen wij graag en met heel veel zin voor u optreden! 

  

Nieuwsbrief - Duo ‘Weet je nog’ 
Een muzikale happening gebaseerd op ‘memory lane’ 
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Een terugblik 
Op dinsdag 3 augustus 2021 hadden we ons eerste optreden in de Willaert in Zundert. 
Dat was best spannend. We hadden alles goed voorbereid, want als we het doen, dan 
doen we het goed. We hebben regelmatig de opmerking gekregen: ‘zo, jullie hebben nogal 
wat bij je’!  
 
En dat hadden we ook. Professionele apparatuur, goede muziek en met een leuke 
presentatie zorgden we er voor dat de bewoners konden meezingen. We hadden een 
mooi programma samengesteld, gericht op de groep waar we voor optraden. Nederlandse 
muziek uit de jaren 60. We zijn daar regelmatig voor bij elkaar gekomen en we hadden 
alles van tevoren uitgetest. Het optreden moest ‘gestroomlijnd’ lopen. En, toch wel boven 
verwachting, werd het een groot succes. 
 
De bewoners genoten van ons optreden. 
Je zag ze opleven. Bewoners die anders 
niet mee deden of eerder weggingen bij 
andere optredens, bleven zitten en zongen 
en klapten mee met de liedjes die we 
lieten horen. Wat een feest!!! 
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Themafeesten 
Ons programma werd ‘op maat’ aangepast. We hebben opgetreden tijdens Carnaval, 
Kerst, Oud & Nieuw en zelfs op een Teerfeest. Op het thema van het feest, pasten we 
onze muziek aan, maar ook aan de leeftijd van de groep. Zo hadden we elke keer een 
ander programma. 

Voor ons Kerst- en Oud & Nieuw optreden boden we zelfs een drankje aan. 
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Het was één groot feest!!! 

 

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

 

Tot 1 juni 2023 is het nog mogelijk!!!  

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! 
 
Graag tot ziens! 

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