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Programma september t/m december 2022

Zondagmiddagpodium
Voor gezelligheid, vrolijkheid, dansen en meezingen met  
diverse artiesten. Een geslaagde zondagmiddag! 

 Gebouw de Schakel, Burgemeester Bickerstraat 46a
  Elke tweede zondag van de maand
 14.30 - 16.30 uur
 4,00 per keer, contant te betalen bij binnenkomst

 Voor de Indische middag geld een extra bijdrage van 4,00 
 Drankjes kunnen aan de bar enkel met pin betaald worden!

Meer informatie 
   06 878 612 10 (Chris van Dam)

Wij hanteren de dan geldende coronamaatregelen volgens  
het RIVM. Alle vermelde informatie is daarom onder voorbehoud.

Zondagmiddag  
podium
Muziek en entertainment  
voor de vrolijke inwoners van Diemen



Zondagmiddagpodium is een initiatief van Welzijn Diemen

Jacques Vet
Gevarieerde meezingers
Bekende zanger Jacques Vet staat  
weer bij ons op het podium. Verwacht 
een portie meezingers, dansnummers  
en ook een aantal mooie luisterliedjes.

 14.30 - 16.30
 Zaal opent om 14.00 

 4,00 (contant afrekenen) 
 Drankjes apart afrekenen aan  
 de bar via pin.

Peter Marnier 
Prachtige liedjes voor iedereen
Met zijn warme stemgeluid en unieke stijl 
geeft Peter een geweldig optreden. Zijn 
uitgebreide Engels- en Nederlandstalige 
repertoire speelt moeiteloos in op de keuze 
en wensen van ieder publiek.

 14.30 - 16.30
 Zaal opent om 14.00 

 4,00 (contant afrekenen)
 Drankjes apart afrekenen  
 aan de bar via pin.
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Zondag 11 september

Wendy Molee 
Indische middag
Wendy zingt leuke herkenbare liedjes  
in het Nederlands en Engels. 
Tijdens de voorstelling wordt er een 
Indonesische maaltijd geserveerd.

 15.30 - 17.30 met eten
 Zaal opent om 15.00 

 4,00 voor de maaltijd 
 (vooraf contant afrekenen)
 Vooraf telefonisch opgeven bij Chris: 06 878 612 10
 4,00 entree (contant afrekenen aan de deur)
 Drankjes apart afrekenen aan de bar via pin.

Zondag 9 oktober 
Jacques Vet
Gevarieerde meezingers
Ook vandaag zien we onze bekende  
zanger Jacques Vet weer op het podium. 
Met meezingers, dansnummers en een 
aantal mooie luisterliedjes maakt hij er  
een gezellige middag van.

 14.30 - 16.30
 Zaal opent om 14.00 

 4,00 (contant afrekenen)
 Drankjes apart afrekenen aan de bar via pin.

Zondag 11 december

Zondag 13 november
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