Valentijnsdag Woonzorgcenntrum Padu Tilburg 14 feb. 2019
Bedankt Frank!
De factuur en getekende artiestenovereenkomst gaan maandag a.s. met de interne post mee.
Nogmaals hartelijk dank voor je enthousiaste inzet!
Vriendelijke groet,
Irene Hof
Irene Hof | Welzijnsmedewerker | Padua
Paus Adriaanstraat 60 | 5014 LR Tilburg
jan. 2019 Verjaardagsfeest in Friesland
Dag Frank,
Via mijn zus hoorde ik dat je graag een paar foto's ontving die gisteren werden gemaakt.
Bij deze.
En nogmaals dank.
Groet,
Jelle

Dec. 2018 Breda
Hoi Frank,
Feedback geven, niet mijn sterkste punt maar zal het toch proberen.
Je zingt liedjes die de meeste mensen mooi vinden. Ook de liedjes die je zelf gemaakt hebt.
Je betrekt de mensen ook bij jouw optreden.
Verder mag je van mij volgend jaar weer terugkomen.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Vriendelijke groet, Hans.(Thebe Lucia Breda)
Hoi Frank,
Eindelijk had ik vandaag tijd om naar je cd te luisteren.
Een zeer mooi cd. Mooie tekst en zeer mooi gezongen. En sfeervol.Ik ben er heel blij mee.
Bedankt hoor.
Groetjes Ida
Hallo Frank,
Afgelopen September ben jij bij ons in de Westerwiek geweest.
Dit was een groot succes. Nu zoeken wij voor donderdagavond 5 februari een muzikant
en wij dachten aan jou.
Deze avond staat al een klein beetje in het teken van carnaval, maar we willen er een
gezellige avond ervan maken.
De avond is van half acht tot half tien. Wat zijn de kosten en wil en kan jij deze avond?
Ik zie je reactie graag komen.
Met vriendelijke groet,
Annemiek Schoenmakers

“Een feest in oude stijl, in een oud kasteel, met ter verhoging van de sfeer een troubadour in
een kostuum geheel in de stijl van Hofwijck !
Een door iedereen zeer gewaardeerd succesvol optreden. Je was er en je was er niet ! En dat
was wat iedereen zo waardeerde in jouw
optreden, Geweldig, sfeervol, met welluidende klanken. Dank namesn alle feestgangers.
Marijke en Nico 12 oktober 2013
Op zaterdagavond 26 januari hebben wij een geweldig leuke avond gehad tijdens de viering
van ons 40 jarig huwelijk. Mede dankzij het
optreden van troubadour Frank uit Breda, die zich vrijelijk tussen de gasten bewoog en met
zijn inspirerende liedjes velen tot lachen en meezingen aanzette. Zijn mooie stem (waar wij
voor kozen na op de site diverse stemmen gehoord te hebben) en toepasselijke kleding, in
Brasserie “The Jungle” in Rotterdam, hebben ons feest compleet gemaakt. Dank hiervoor !

Joke van Wattum 26 januari 2013
Troubadour Frank heeft van mijn 40e verjaardag een onvergetelijke verjaardag gemaakt, hij
speelde een erg leuk repertoire en de 50 man +23 kinderen die er waren hebben zeer genoten.
Het was super ! Dhr. Post 1 juli 2012
Wij willen onze troubadour nogmaals bedanken. Hij deed het heel leuk en op goede
momenten bracht hij de sfeer er goed in. Iedereen
heeft ervan genoten.
Marjan en Jan van Vroenhoven 22 april 2012
Het was zeer geslaagd. Dank voor je medewerking aan deze bijzondere avond.
Groet, Dominique Verwiel, Evenementenbureau Provincie Noord Brabant 22 november 2011
Het optreden van Troubadour Frank was prima; juiste liedjes en een juiste sfeer getroffen.
Met gitaar, mondharmonica en accordeon was het zeer afwisselend. Als fan van Bob Dylan en
liedjes met goede teksten wasw de keuze van muziekinstrumenten voortreffelijk. Voor zover
ik kan beoordelen was ook de kwaliteit als muzikant hoog. Tenslotte ging de troubadpur door
het huis om bij diverse groepjes heel rechtstreeks de liedjes te laten horen. Ook van onze
gasten kregen wij prima reacties.
Heer Hornman 19 februari 2011
We stelden de vlotte coordinatie vooraf via “Alle Troubadours” gevolgd door de concrete
afspraken met Troubadour Frank, zeer op prijs.
Echt SUPER gebracht ! Vlot gespeeld, mooi gezongen passend bij de sfeer van het feest,
scherp gezien welke liedjes aan welke tafel aanslaan. Dank voor je speciale deuntje van Jan
de Wilde ! Leuk gedaan om een ommetje te maken in de kasteeltuin en daar ook je muziek te
brengen. Kortom, ook hier in Belgie sloeg je werk hard aan ! Warme groeten en veel succes
verder !
Katie en Tom 26 juni 2010
De liedjes waren erg leuk, we hebben op een gegeven moment gevraagd of hij zich tussen de
mensen wilde gaan mengen. Dit werd door de mensen erg gewaardeerd en er werd toen ook
meegezongen en een beetje gedanst. Wij willen hem bedanken voor zijn optreden en wensen
hem veelo succes en plezier bij zijn volgende optredens !
Groetjes van Rene en Conny uit Dongen 8 augustus 2008
De troubadour speelde gezellige achtergrondmuziek en leek ons in zijn functie als troubadour
een bescheiden persoonlijkheid.
Voor ons feest was het de juiste persoon !
Norbert Clarijs 14 juni 2008
Mijn vijftigste verjaardag! Ik gaf een groot feest voor oud en jong, een soort reünie moest het ook
zijn.Opgeluisterd door Liedjesman Frank van Es met zijn gitaar en accordeon. Feilloos voegde hij in
toen het feest nog in de beginfase was: weerzien, bijpraten en begroeten: dat kon allemaal met een
gezellig muziekje op de achtergrond. Frank begaf zich zowel tussen de gasten als aan de rand van de
dansvloer. En naar mate de avond vorderde en de sfeer uitbundiger werd konden we swingen en
zingen! Precies zoals ik gehoopt had op mijn 50ste verjaardag! Er was voor elk wat wils, prachtig
moment voor mij was o.a. dat een oom , van 78 jaar, zelf muzikant geweest , samen met Frank
tweestemmig Foxy foxtrot zong! Een aanrader, Deze Liedjesman. Hij is een voortreffelijk muzikant
én hij weet een feest tot een feest te maken, of je hem nu vraagt op de voorgrond of achtergrond te
spelen, met oude of nieuwe muziek!
Janine Juncker

Hallo Frank,

Met groot genoegen kan ik je meedelen dat de sponsor de offerte akkoord heeft bevonden
voor de “verwendag” van onze Stichting op 28 juni op de Santspuy. Net als vorig jaar hoop ik
op prachtig zonnige dag en dat het net zo goed mag verlopen. J
Fijn dat we weer in samenwerking met je een verwendag mogen organiseren. Ik hoop dat
we dit in de toekomst vaker kunnen doen en dat je onze Stichting een warm hart toedraagt
voor een lange samenwerking J
Ik kijk er enorm naar uit.
Mocht je nog vragen hebben of je wilt mij bereiken dan vindt je hieronder mijn contact
gegevens.
Met vriendelijke groeten,
Stg. Yellow Roses Foundation
Sandra Wijkhuisen,
Oprichter en voorzitter

Hoi Frank,
Hierbij een stukje die je kan gebruiken voor je website:
Onlangs is mijn oma 74 jaar geworden. We hadden een suprice party voor haar geregeld in
het zorgcentrum waar ze verblijft.
We hebben Frank gevraagd om voor haar te komen spelen. Ze vond het geweldig en heeft
het er nu nog over!! Verzoekjes waren voor Frank geen probleem en ondanks haar leeftijd
en afnemende gezondheid zong ze uit volle borst mee. Voor haar en ons was het een middag
om nooit te vergeten.
Met vriendelijke groet,
Sylvana Harmsen
Beste Frank,
Leuk dat je weer eens naar Schiedam komt. Wij hebben met jou twee data
afgesproken, vrijdag 7 en 14 december a.s. in Restaurant het
Schielicht (http://www.hetschielicht.nl/site/home.html) Kandelaarweg
123 3047 EV Rotterdam.
N.b. dit is een stukje Rotterdam dat boven Schiedam-Noord ligt, langs
de Schie.
Jouw optreden betreft een diner dat wij klanten van ons winkelcentrum
aanbieden. Vanaf 20 uur.
Als je nog meer van mij wilt weten, dan hoor ik het graag van je.
Veel dank!
21 april 2014 feest Marijke en Sabine, Woudrichem, ‘t Kruithuis (locatie Arjan van Dijk)
Onze ervaring was heel positief; we hadden je gevraagd als achtergrond-muzikant en dat
was heel fijn, sfeervol en gezellig; eenieder kon rustig blijven praten, mensen bleven elkaar
verstaan, er hoefde niet geschreeuwd te worden. Ik zie niet waar ik dit op jouw site kwijt
kan, maar dat kan ook mijn onhandigheid zijn. Ik hoor het anders nog wel en nogmaals dank,
Marijke Brenninkmeijer
Feest 12 oktober 2013 Hofwijck, Voorburg
Beste Frank, je was er en je was er niet ! En dat was was iedereen zo
waardeerde in jouw optreden. Geweldig, sfeervol, in een costuum geheel in
de stijl van Hofwijck, met welluidende klanken.
Dank namens alle feestgangers en, Marijke en Nico.
Beste Frank,
Bij deze nog even een mailtje om nogmaals te bedanken voor het optreden afgelopen
maandag.

We zijn heel erg blij dat we dit zo last minute nog konden regelen, want het was een mooie
afwisseling op de middag. Het bracht toch wel even heel wat meer sfeer en maakte de
middag bijzonderder!
Bedankt en wie weet tot later!
Anton
Geachte medewerkers,
Ik wilde u even mededelen dat de Breugelseavond die wij afgelopen zaterdagavond mee
hebben gemaakt, zeer geslaagd was.
Alle personeelsleden en hun partners hebben genoten.
Kan u tevens de troubadour een compliment geven, dit verdient hij dubbel en dwars.
We hebben ontzettend met hem gelachen en genoten van zijn muziek.
Eigenlijk was alles perfect, zo ook de bediening .
Beste Frank,
Een jaar geleden heb je gespeeld op mijn opa’s 100ste verjaardag in Teteringen in het
Zuiderhout verzorgingstehuis. Wellicht kun je het je nog herinneren.
Het heeft ons zeer goed bevallen en graag zouden we je nog een keer willen inhuren en wel
voor mijn oma’s 93ste verjaardag.
Locatie is het zelfde, Zuiderhout en ook zelfde zaaltje. Publiek is ook hetzelfde.
Het zou gaan op vrijdag 1 juni as. voor zo’n 2 uurtjes, bijvoorbeeld van 12.00 uur tot 14.00?
Half uurtje later past ook. Ben je dan toevallig in de gelegenheid.
Laat me even iets weten zo spoedig mogelijk.
Vriendelijke groeten,
Olga Sturing
Geachte Frank
Een kleine herinnering aan ons feest. Het was wel geen dans en muziekfeest, ook al omdat we door
het weer de tenten op elkaar hadden moeten zetten. De gasten waren echter blij met de "
liedjesman" , ook al omdat men en soms kon luisteren en toch ook weer kon praten. velen hadden
elkaar lang niet gezien.
Nogmaals onze dank,
Driekske van Scherpenzeel-Arends

Hallo Frank,
Nogmaals bedankt voor het leuke optreden ik zal je kaartje afgeven aan collega in veghel! Je
rekening vandaag doorgescand naar administratie en zoals beloofd de foto’s !Met
vriendelijke groet
Astrid Verriet
Welzijnsbegeleider
Expertisecentrum Madeleine Boxmeer
Beste Frank,
Als ik nu het raam uit kijk, ben ik nog meer dankbaar voor
de fantastische weersomstandigheden waaronder we gisteren
mijn vrouw's 70e verjaardag konden vieren.
Inmiddels lopen van alle kanten de bedankjes en complimenten
binnen waarbij het opvalt, dat er veel specifieke complimenten
zijn voor de troubadour die e.e.a. tot een echt succes heeft
gemaakt. Het zal je niet ontgaan zijn dat ook ikzelf heb genoten van
je optreden. De variatie in je repertoire en het goed aanvoelen van
de sfeer en daarop inspelen met toepasselijke nummers heeft je
optreden tot een groot suicces gemaakt en bijgedragen tot het
welslagen van ons feest.
In voorkomende gevallen zullen we je graag aanbevelen aan

vrienden en kennissen..
Bedankt, mede namens mijn vrouw Ineke.
Roel Houwer

