
Gemeentecafé

Programma zaterdag 9 september
Zaterdag 9 september creëren we op het plein voor het gemeentehuis een gezellige, bruisende plek om te ontmoeten, contact te maken en te 
verbinden. In een decor van een open en gezellig dorpscafé organiseren we een waaier aan activiteiten. 

Programma op het voorplein (het gemeentehuis zelf is gesloten) 
11.00 – 15.00 uur 

11.00 uur Opening 
Optreden van het slagwerkensemble van Muziekschool Diemen

11.00 – 15.00 uur Fotobooth  
Maak gratis samen de leukste of gekste foto’s. Je krijgt een fotostrip mee met 
4 kleine fotootjes. (leuke attributen zijn aanwezig)

11.00 – 15.00 uur Statafelgesprekken 
Pink Diemen en het Cliënt Informatiepunt staan klaar om met u in gesprek te 
gaan

11.00 – 13.00 uur Stellingenwand 
Kom langs en geef aan wat u bezig houdt in Diemen. Rond 12.00 uur zal een 
aantal raadsleden aanwezig zijn om met u hierover in gesprek te gaan.

11.00 – 15.00uur Hapjes van de buurtmoestuin 
Buurtmoestuin “Prinses op de Erwt” laat u zien en proeven wat voor lekkers 
te maken is van de oogst uit de tuin.

11.00 -15.00 uur Scouting Diemen 
Leuke activiteiten voor kinderen

11.00 – 12.00 uur “Heel Diemen Bakt” 
Proef de lekkere taarten van de deelnemers en beoordeel ze op uiterlijk en 
smaak.

12.15 uur Prijsuitreiking “Heel Diemen Bakt”

11.45 – 12.15 uur Zangkoor Carpe Diem
Zangoptreden

12.30 – 13.00 uur Pub Quiz 
Test je kennis van Diemen en win een leuke prijs!

13.00 – 13.30 uur On Point Dance Lab 
Hip Hop workshop voor kinderen

13.30 – 14.00 uur Modeshow van “Dress for Succes”
 Zie wat kleding kan doen om je sollicitatiegesprek tot een succes te maken!
  
12.00 – 14.00 uur Doneren kleding voor “Dress for Succes”
 Heeft u nog goede kleding die u niet meer draagt, schoenen die te klein zijn 
of een leuke ketting of tas die u niet meer gebruikt, breng het mee en lever 
het in. U maakt er een ander heel blij mee. 

14.00 – 14.30 uur Voice Female 
Zangoptreden

14.30 - 15.00 uur Pub Quiz 
Test je kennis van Diemen!

15.00 uur Einde programma

Let op! Bij slecht weer vinden de bovengenoemde activiteiten in het 
gemeentehuis plaats.

Wat is er nog meer te beleven…..
   

Veiligheidsdag (11.00 – 16.00 uur)  
Locatie: Brandweerkazerne, D.J. den Hartoglaan 

•  Hennepcontainer; waarbij zowel de politie als Liander uitleg kunnen 
geven over de gevaren van een hennepplantage en de manipulaties van de 
meterkast daarbij.

•  Fietsgraveren
•  Kenteken popnagelen
•  Ambulance met voorlichting over Hartslagnu.nl (reanimatie) en Beroerte 

Alarm.
•  Kraam met voorlichting over preventie inbraak
•  Brandwondenstichting
•  Samen Veilig  werving vrijwilligers en preventie brandveiligheid
•   Brandweer (verbouwing kazerne)
• Controle BRP / fraudeaanpak
•  Enkele politievoertuigen
•  Brandweerkazerne is open en de voertuigen kunnen bekeken worden.
•  Kraam VVN en rijsimulator; aandacht voor o.a. “We gaan weer naar school”

Vrijmarkt (7.00 – 16.00 uur)

Langs het fietspad tussen de Ouddiemerlaan en het Nelson Mandelapark 
kunt u uw oude spullen en overtollige huisraad verkopen of gezellig 
rondsnuffelen of er voor u iets bruikbaars bij zit voor een leuk prijsje.


