
Oude gastenbOek
breng aub het liedje’ nooit meer’ uit op cd of op internet
heidi
sun, 02/03/2013 - 14:28 | e-mail

Waar kan ik de single “nooit meer” kopen of vinden? Ik vind dit een zeer aangrijpende tekst.

Mvg,
sylvie d’Haluwin
sylvie d’Haluwin
Fri, 02/01/2013 - 16:51 | e-mail

Prachtig lied! nooit meer
Ik ben al dagen het hele internet aant uitpluizen maar ik vind het niet!
Waar kan ik t kopen?????
saskia
Fri, 02/01/2013 - 15:52 | e-mail

graag had ook ik geweten waar ik het liedje ‘nooit meer’ kan aankopen. Prachtig nummer!
sofie
Wed, 01/30/2013 - 15:58 | e-mail

In de serie crème de la crème zing je een prachtig nummer nooit meer, waar kunnen we dit kopen? kan het helaas niet in de 
itunes store vinden! alvast bedankt en hopelijk komen er nog veel fantastische nummers van jou/jullie!
annICk
Wed, 01/30/2013 - 12:22 | e-mail

beste Hans,

na gisteren gekeken te hebben naar Crème de la crème, en jullie liedje in de serie gehoord te hebben bij de begrafenis van het 
personage Magda,ben ik meteen fan geworden van jullie muziek. na wat op Youtube gezocht te hebben,ben ik aangenaam verrast 
over de liedjes die jullie schrijven. Ik ben altijd al een grote fan geweest van kleinkunst, maar jullie vind ik echt nog eens de naam 
kleinkunst meer dan waardig! Is het mogelijk om ergens jullie cd’s te kunnen kopen, of kan dit enkel bij optredens?

groetjes,
Mieke
Mieke
tue, 01/29/2013 - 17:08 | e-mail

too good piece of information, I had come to know about your site from my friend sajid, bangalore,i have read atleast 11 posts 
of yours by now, and let me tell you, your web-page gives the best and the most interesting information. this is just the kind of 
information that i had been looking for, i’m already your rss reader now and i would regularly watch out for the new post, once again 
hats off to you!
rangoli designs
Fri, 01/25/2013 - 16:55 | e-mail | Website 

Hallo,

sinds we afgelopen zomer jullie performance zagen in Flavirama te tervuren, is onze dochter thaïs voortdurend jullie teksten aan 
het meezingen. en bovenal, onze jongste dochter, u weet wel 19/02, begint ook mee te zingen!
Jullie kalender in de gaten houden, want dat vraagt naar meer!

greetz & succes verder!!

thomas ... en de dochters natuurlijk
thomas
Fri, 11/09/2012 - 20:36 | e-mail

Prachtig initiatief van jou, Hans. Het concert in de kathedraal van antwerpen door die mooie mensen getekend door het leven.

Je bent een man van mijn hart

Paul Haerens, je leraar wiskunde in sint Henri
Paul Haerens
Wed, 10/17/2012 - 19:53 | e-mail



Hans,

Ik was aangenaam verrast toen je vrijdag in sijsele het plebs liet weten dat je niet gekomen was om als achtergrondkoortje te 
dienen.
Wij die jullie wél gevolgd zijn naar de toneelzaal, waren getuige van een interactie tussen bühne en publiek die uniek was. bedankt 
daarvoor !

Mvg
Lander
Lander sesier
sat, 09/29/2012 - 10:33 | e-mail

Hans en co

Heb vrijdagavond echt genoten van jullie optreden. Milly (nichtje) heeft dat fantastisch gedaan om jullie uit te nodigen. Voortaan als 
ik jou zie op tv ga ik je echt bekijken met andere ogen. Jullie zijn formidale toffe gasten.
depraetere tamara
sun, 09/16/2012 - 14:12 | e-mail

Hans, 1 dagje te laat , maar toch nog een hele fijne verjaardag.

en weet ge kalmthout nog liggen ????

doei, Ludo en Ivonne
Ribbens Ivonne
tue, 09/04/2012 - 12:18 | e-mail

dag Hans, ik zag je ‘onderstroom-clip’ op You tube! geWeLdIg! Wat een enthousiasme en wat een zaligheid dat er nog iemand 
de moeite neemt voor iets op te komen en niet meteen ZeLF in ‘the picture’ moet staan. eindelijk nog eens een initiatief dat goud 
zou moeten verdienen! Proficiat. Hou ons op de hoogte van eventuele optredens, we zouden er graag nog eens bij zijn.
boeckmans gil(berte)
sun, 06/10/2012 - 22:21 | e-mail

Hallo Hans en de rest, supergoe waren jullie bij ons! :-)) dankjewel ! Ikke en het team van den Hooghen Pad! ;-)

spijt dat ik de tweede cd niet aanschafte,het liedje met de dame en het wapperende rokje op de fiets, vind ik subliem!
derudder Rebecca
Fri, 06/01/2012 - 11:39 | e-mail

Hey Hans,

gisteren was jij op mijn school!
Vandaag zing ik hier thuis vollop over de liefde!

groetjes,
Maya( 4 jaar:)
katrien
thu, 04/26/2012 - 14:45 | e-mail

Hallo Hans!
en de rest vd bende natuurlijk ook!
Wat was het weer aangenaam gisteren in ‘t Vondel in Halle! We hebben ons goe geamuseerd en gelachen!
Weinig volk, maar zij die ni kwamen hebben wa gemist! Heel gezellig om met zen allen bij op het podium te zitten!
en het strijkorkest paste soms wel erg goe bij de liekes! ge moogt altijd al zingend mijne strijk komen doen!
en altijd tof om na de show nog een goei pint te gaan pakken en wa te kletsen!

santé, terror on Wheels
Philippe Van Haelen
sun, 04/15/2012 - 12:19 | e-mail

dag Hans, zoals beloofd gisteren (in tsmiske) een briefke op uw site. Heb zooo genoten van jullie optreden. de energie, de warme 
menselijkheid, de emoties,de originaliteit, het spontane, het “spelen” met de muziek... enfin...’t blijft plakken.
‘k heb geen televisie - dergelijke bijzondere momenten zijn veel waardevoller - maar dan merk ik dat je blijkbaar in “elfenheuvel” 
meespeelt? is dat zo? Ik heb dat nog niet gezien, maar weet dat een kozijntje van me ook daarin acteert (Leonard Muylle) ... to-
evalligheden...
‘t leven is mooi - dank voor de kleuren die jij aanbrengt !
‘k hoor nog wel van je !
Filip
Filip Verpoest
sun, 04/08/2012 - 11:39 | e-mail



beste Hans,
ke net :-) naar ketnet zitten kijken met m’n zoontje waar u duidelijk liet verstaan op de vraag : Wat als u nu niet in de elfenheuvel 
zou meespelen..? uw leven bestaat uit het maken van muziek ...ga naar - www.hansvc.com - bij deze heb je er weer een fan bij !!! 
groetjes van m’n zoontje bReCHt ( en mama ;-) )
anja Van eecke
sun, 02/26/2012 - 11:13 | e-mail

Hans,

eerst zag ik jou (en je companen) in de Palace,
dan zag jij mij in den brieljant.
echt leuk dat je me na zovele jaren nog herkende!
Ik had je nog iets moeten vragen, maar... dus doe ik dat hier en hopelijk reageer je snel genoeg!
doe jij of doen jullie ook iets voor scholen? Optreden, workshop,...? Wij hebben nl. een muziekproject dit schooljaar (we zijn een 
zeer sympathiek ervaringsgericht schooltje!) en zijn momenteel nog op zoek naar leuke groepen/workshops/...
en het zou leuk zijn je nog eens te zien en horen!
Laat je snel iets weten?

Lieve groetjes,
barbara
barbara
sun, 01/08/2012 - 22:19 | e-mail | Website 

dag Hans...

Het allerbeste in 2012!

Ik ben dringend op zoek naar jou ivm een mogelijk optreden.
Je speelde reeds een huisconcertje voor ons in ‘t Patershol te gent.
kan je me contacteren op 0499/152498?

bart
Jeuk meespeeltheater vzw
bart d’Hauwe
tue, 01/03/2012 - 14:28 | e-mail | Website 

beste Hans en co,

Met plezier zullen we nog veel terugdenken aan “drink Rode Wijn”. In de jaren dat we als techniekers werken in de theaterzaal te 
Zwevegem hebben we zelden of nooit zo’n sympathieke artiesten mogen ontvangen! en ook de voorstelling was top! de interactie 
met het publiek was gewoon schitterend! Hopelijk zien we jullie snel terug!

groeten vanuit Zwevegem
Pieter - Frederic - Marc
sun, 12/11/2011 - 02:49 | e-mail

Hey Hans en de rest,
Het was heel gezellig gisteren in Paal! We hebben van de voorstelling genoten én de strijk was gedaan. Wat moet ne mens nog 
meer hebben op ne zaterdagavond? :-)
grts,
Chris en Ingrid
Chris en Ingrid
sun, 11/13/2011 - 22:57

bedankt voor je geweldige muziek! Mijn dochtertje van 7 geniet graag mee. Ze stelde voor om ook een cd te maken en die aan jou 
cadeau te doen... Ik vrees dat dit verre toekomst muziek is, maar bij deze heb je een dikke proficiat van ons voor je fantastische 
muziek en teksten!
Van harte!
Milly en Luna
Milly Jennes
thu, 07/07/2011 - 19:41 | e-mail

Hallo Hans, Peter & alano, we hebben geweldig genoten van jullie optreden “blijven geven”. Mooie en grappige texten, de verschil-
lende muziekinstumenten maakten het heel afwisselend, en jullie mimieken zijn onovertreffelijk. bij jullie het is niet alleen “blijven 
geven”, maar zeker ook “alles geven”!
Rita&Ludo
Mon, 06/06/2011 - 13:55



Hans, ik heb deze zondag enorm genoten van “Onze rijkdom”, het heeft me heel erg ontroerd en deugd gedaan om te zien hoe 
jij die mensen kan motiveren en steunen en hoe krachtig zij daar stonden! proficiat !!! Het was ook heel erg leuk je na al die jaren 
terug te zien ... Ik heb er al over verteld aan mijn leerlingen want het heeft ook mij weer een boost gegeven na zoveel idealisme en 
enthousiasme. bedankt!
Veel groeten en hopelijk duurt het deze keer geen jaren voor we mekaar nog eens zien.
Ingrid, uit de goeie oude tijd in Leuven
ingrid clarysse
tue, 05/03/2011 - 21:50 | e-mail

een hele week.....jou cd in de auto met drie meisjes (ik en de twee dochters) luid meezingend. Het was een heel aparte energie, 
vooral omdat er nu bij de muziek een zanger, een mens hoorde, zowel voor mij als voor Hannah en Margot. We waren eigenlijk 
met zijn vieren (symbolisch) op stap. kortom jou, jullie muziek heeft deze paselijke zomer echt gekleurd. Hartelijk dank voor het 
geschenk dat je mij (ons) maandag in het werkhuis gaf.
groeten van an (bloemenwinkel, antwerpen) ik heb het vermoeden dat de eerste mail niet aangekomen is?
dessein an
Fri, 04/22/2011 - 22:11 | e-mail

beste Hans,
als initiatiefnemer voor dit mooie project feliciteren wij jou in de eerste plaats, maar tevens karlijn en je toffe muzikanten. Wij deden 
dit al in temse (vrienden Laurens) maar willen het nogmaals herhalen langs deze weg. We hopen dat jullie volgend seizoen ook in 
het gentse nog eens ‘drink rode wijn’ hernemen. Wij trachten zeker zoveel mogelijk familieleden en vrienden warm te maken want 
wij hebben enorm genoten.
Hendrika en aureel
Hendrika
tue, 04/19/2011 - 16:37 | e-mail

echt genoten gisterenavond van “drink rode wijn” in temse. Mooie pakkende verhalen fijne muziekjes humor tragiek en dit alles 
oversopt met een lekker melancholisch sausje dat naar meer smaakt. blijven geven en maak nog maar een vervolg drink bier of 
witte wijn ....kom terug kijken.
groet
ernst
ernst plaetinck
sat, 04/16/2011 - 12:13 | e-mail

dag Hans, karlijne en andere muzikanten,
afgereden vanuit nederland vol spaning voor jullie voorstelling. Zou het de reis waard zijn? nou, het was de reis MeeR dan waard! 
Wat een ontroerende en schone voorstelling. Het heeft me diep geraakt. de prachtige teksten en mooie liedjes... Het is zo’n mooi 
geheel... ook zo herkenbaar hier en daar.

Hoop jullie gauw in nederland te zien met dit programma!

tot in Wetteren en daar drinken we een rode wijn.

Lieve groet,
Monica
Monica
sun, 04/10/2011 - 11:40 | e-mail | Website 

greetings from Liverpool, uk!

I love Hans van Cauwenberghe. What a wonderful band!
Hammy Havoc
sat, 04/09/2011 - 03:20 | e-mail | Website 

Hallo Hans, karlijn en co,

“drink rode wijn”: Vorig jaar had ik een ticket (passend in een abonnement van 6 voorstellingen in Westrand dilbeek)genomen voor 
jullie voorstelling. Zonder er nog iets over gelezen te hebben ben ik gisteren als een blank blad naar dilbeek gekomen. Verschillen-
de emoties zijn bij mij de revue gepasseerd: glimlachen, plezier, verdriet, ontroering, tederheid... Het was zo mooi! Jullie optreden 
zal nog lang blijven nazinderen. dankjewel! en nog veel succes gewenst.
Lut
Wed, 04/06/2011 - 11:40



Hey anneMIe, euh, Hans en co,

Omdat wij aLLes Met LIeFde dOen, laten wij jullie graag weten ( vooraleer jullie dOOd en engeL zijn)dat een suur een schom-
mel is:-) Verder waren wij dIeP onder de indruk en werden we haast helemaal tuReLuuR van het feit dat jullie geen eCHte 
Man is.
ke nIe geIRn da gulder de benen zou nemen. dus mannnen, bLIJVen geVen !!!!
We hebben genoten van jullie voorstelling in Leopoooooldsbuuuuuurg!!!
sofie en Pascale
sat, 03/12/2011 - 01:29 | e-mail

Heei Hans!
eigenlijk karel. Wij vonden je super in spoed!
Wij hopen dat spoed terug komt.
Wij komen uit nederland. kun jij VtM overhalen om nieuwe uitzendingen maken, en anders ook dvd’s laten uitbrengen!
Wij hopen trouwens ook (omdat we zagen dat VtM spoed weer ging uitzenden) dat de tros van nederland dat nu ook gaat doen.
Wij hopen dat u dit kan regelen voor ons (en voor andere) maar jammer genoeg ‘zijt de gij’ niet de producer/baas van VtM.

Liefs,
Lola, Mayke, Lotte, sofie & amber (L)
Lola, Mayke, Lotte, sofie & amber
sun, 03/06/2011 - 12:57

Hoi Hans,
Wat fijn dat we afgelopen vrijdag (25.02.2011) met de ex-Leuvense kotgenoten jouw nog eens aan het werk zagen. Prachtige voor-
stelling, heb echt genoten en vooral veel gelachen !
tot gauw !
Hilde
Hilde
sun, 02/27/2011 - 20:42

Hey Hans, het was leuk om je gisteren na meer dan 20 jaar nog eens tegen te komen! Zoals beloofd, de muziekfilmpjes van m’n 
kids kan je gemakkelijk vinden door op Youtube te zoeken op “5september1993rules”. eigen werk is b.v. “de babymassage”.
groetjes, en nog veel succes!
Rik
Rik
sat, 12/25/2010 - 00:32

beste Hans en trio!

Langs deze weg een dikke proficiat en een dikke merci voor
jullie optreden gisteren (21 december 2010)op de presentatie van onze nieuwe brochure in het elzenveld in antwerpen!
Hans ook merci voor de fijne attentie, ik maak er overal reclame mee.

doe zo voort, goe bezig van een fan in spé!

annemie
annemie
Wed, 12/22/2010 - 23:43 | e-mail

Hallo

Ik ben een Franstalige fan. Het liedje blijven geven inspireert lij enorm. Zijn de volledige lyrics ergens beschikbaar ?

nog veel succes hé !

Jean-Luc
sambreville
Lion
sat, 12/04/2010 - 12:22 | e-mail

Hey boyzz en andere fanzz..

Voor degene die hyves hebben, is er nu een fanhyves voor Hans!
dus Hans? dat wordt hyven!

de mazzel Marijn

Word allemaal lid! http://hansvctof.hyves.nl/
Marijn
Wed, 12/01/2010 - 20:56 | e-mail | Website 



dag Hans,
We hebben er van genoten, samen met jou op de planken en ernaast...in tanger! We willen dringend nog meer van jou talent zien 
maar vinden je speellijst niet (en PVt daaar is het nog net ietsje te vroeg voor).kan je ons een seintje geven?
groetjes van uwe ‘Vrolijke,vrolijke vrienden...
Inge,Peter,Peggy,...
inge
Fri, 11/26/2010 - 17:28 | e-mail

Ik (en onze 3 kindjes ook!) heb oprecht genoten van de voorstelling van ‘oelewapper’ in Menen vanmiddag (16/10). de cd heb ik 
net een eerste keer beluisterd en het smaakt naar meer! ‘k ben benieuwd naar een muziekoptreden van jullie. dus, misschien tot 
later en vooral veel plezier!
groetjes,
Hannelore, arend, amaryllis en anaïs
hannelore
sat, 10/16/2010 - 19:41

Wij hebben genoten van jullie strijkconcert in deurne. Luister dagelijks in mijn wagen naar cd...geeft mij een instant gelukkig ge-
voel. erg onder de indruk van alle drie!!! Piano van alano gaat recht naar mijn hart. dank jullie!
schoonzusjes
Fri, 10/15/2010 - 11:37

Hey Hans,

bij deze wil ik je bedanken voor je spontane babbel met de bende van deinze op de Oelewappervoorstelling in blankenberge.
We hebben met z’n allen genoten en onze opa nog het meest.
Leuke interacties met de bewoners aldaar!
nog veel succes voor jullie allen!
‘deinzenaren’
sun, 10/10/2010 - 22:26 | e-mail

Hans, bedankt voor afgelopen donderdag tv uitzending dag tV op atV. Je hebt mij en miljoenen kijkers verrast met jouw muziek. 
de kracht die uit de combinatie mensen en creativiteit voortkomt heb jij gevonden! dat jij en je team nog veel mensen mag verbli-
jden met deze kunst!
succes!
Robin
Robin Vissenaekens
sun, 10/10/2010 - 20:11

Hey Hans, fijn u te ontmoeten en bedankt voor de cd’s, klinkt heel tof!
Michael (Merdan taplak Orkestar)
michael van de vel
sun, 10/10/2010 - 13:55 | Website 

Hoi Hans,
Via een tante jouw Cd ‘blijven geven’ gekregen. Ik laat je bij deze weten dat hij goed is aangekomen. super goeie Cd trouwens. 
(al vindt mijn jeugd van niet... hun oortjes luisteren liever naar andere muziek... mama, doe die deur dicht...)
Ik heb het wel moeten uitleggen aan mijn tante... een oud lief ???... veel fantasie... maar we lagen toch samen in het moederhuis, 
...
tot later en nog veel succes!
sofie
sofie
tue, 10/05/2010 - 16:41

Heel erg genoten van jullie concert gisterenavond in kapellen.
supermuzikanten met ‘n hilarische mimiek! Jullie haalden echt alles uit de kast(en)!
bart Meyvis
sun, 10/03/2010 - 13:42 | e-mail

Hans,

Het optreden zondag op de gentse feesten vond ik echt fantastisch!
Leuk dat ik nog even kan nagenieten met jullie cd op de achtergrond.
groetjes,
Charlien
Charlien
tue, 07/27/2010 - 13:00



Cd gekocht op 11 juli viering in Merelbeke (Merelbeke feest) en still enjoying it. annemie is niet uit mijn kop te krijgen.
Mooie Cd om het lentegevoel nog wat aan te wakkeren.

enkel de enorm lange track in het midden van een Cd... toch even doorspoelen.
Maarten
Mon, 07/12/2010 - 11:42 | e-mail

Zeer mooi optreden in het veel te warme gemeentehuis van schelle.
“Vlaanderen viert feest”, 10 juli 2010. (11 juli viering)
Fotootje hier onder.

http://i25.tinypic.com/jtb249.jpg
Heymissen
Mon, 07/12/2010 - 07:30

Hans, geweldige Cd! thx!!! Fijne en leuke teksten: vooral ‘ge zijt dus getrouwd met uw lief’ is zeer grappig’. Ook ‘alles voor liefde 
doen’ en ‘benen’ vind ik super.
grtz, barbara b (Felix Pakhuis)
bervoets
Wed, 07/07/2010 - 16:10 | e-mail

wegens pc troubles reageerde ik niet eerder, het was zeer leuk je te ontmoeten bij bindkracht, ik luisterde met belangstelling 
naar jullie cd ‘blijven geven’ en vind dat de nrs 7, 8 en 9 eruit springen, nr, 7, ‘engel’ vind ik eruit springen ! hoop dat je mijn tek-
stje ook leuk vond (het carnaval is afgelopen), vriendelijke groetjes namens elke bindkracht medewerker, en in het bijzonder van 
mij,helgadewitte
helgadewitte
Wed, 06/30/2010 - 08:10 | e-mail | Website 

goe bezig manne!!
pee
thu, 06/17/2010 - 23:13 | e-mail

Hallo Hans en fans;

RadIO24/7 houd van de zomer, en dankzij jouw nieuwe nummer kunnen we ook deze zomer blijven vullen met de mooiste muziek.
Jouw muziek is bij ons station 24 uur per dag, 7 dagen per week aan te vragen dus ook jouw fans kunnen bij ons terecht voor de 
mooiste klanken.

Wij hebben onze eigen methode om artiesten te promoten .... Hoe?
kijk rond op onze website en proef de liefde voor artiesten.

P.s. Houd je van verwennen? bezoek dan ons gastenboek een keer en plaats een leuk berichtje.
RadIO24/7
Mon, 05/17/2010 - 22:59 | e-mail | Website 

Hans,
wat een verrassing ... een cd van bLIJVen geVen en dat voor mijn verjaardag van jou. Ik koester hem. ( de cd hé )
groetjes uit kalmthout
Ivonne
tue, 05/11/2010 - 21:10 | e-mail

Ich finde den aufbau der seite sehr gut. Macht weiter so.
doris
tue, 04/13/2010 - 11:53 | e-mail | Website 

may the force be with you !
leuk om jou te ontmoeten
stijn desmyter
Fri, 03/26/2010 - 20:06 | e-mail

Zeer leuke performance in ‘den hof’ van Vilvoorde gisteren!
liedjesteksten schot in de roos!
eerste keer dat we jullie aan het werk zagen maar beslist niet de laatste keer :-)))
Petra
thu, 08/27/2009 - 13:22 | e-mail | Website 



aan Hans & Co
Jullie waren weer fantastisch vanavond in Vilvoorde City, meer bepaald in de ‘Far West’! Ik kijk er naar uit wanneer jullie nieuwe cd 
uitkomt!
doe zo voort!!
Hans
Hans
thu, 08/27/2009 - 00:17

Hey,

Ligde hunder dood of zij je van den aardbol gevallen misschien ?
We zoen under hern nog ne keer bezig zien.

salu,
Michèle en anneke
lanckriet anneke
Mon, 08/24/2009 - 19:46 | e-mail

Fantastisch optreden vorige vrijdag. schitterende muziek en bangelijke energie. Met een dikke knipoog naar het universum.
e.
sun, 06/28/2009 - 23:47 | e-mail

Woehooe, het 2de mini-concertje dat ik (op donderdag 30 april in sint katherina Lombeek)heb meegemaakt was weer fenom-
enaal!!!
de sfeer zat er weer dik in!!! Jongens jullie zijn echt super, jullie toveren zowel een lach als een traan op mijn gezichtje!!!
tot de volgende keer voor Oelewapper!! Ik zou het voor geen geld willen missen!!!
groetjes uit ternat
noor
sun, 05/03/2009 - 08:58 | e-mail

Heel tof optreden tijdens de proclamatie op Lessius, ik vond het super! Vrolijke muziek, originele teksten, sfeermakende muzikant-
en, kortom... doe zo voort!!!
kris
Mon, 04/27/2009 - 23:29

Hola a todos!

Vanwege de hostessen van het promoteam Lessius, nog eens super hard bedankt voor de cd!
Het was een break tussen al die speechen door, kortom super amusant! live vinden ik jullie precies nóg beter.

bueno, muchiiiisima suerte!

Hasta la proxima?! ;-)

groeten,

anita
anita
Fri, 04/24/2009 - 12:30 | e-mail

Hans & Co,

enorm genoten van jullie performance op de proclamatie van Lessius gisteravond. Fantastische teksten en heel muzikale uitvoering 
die kan tippen aan de sound van groten als bart Peeters! Is nekka niks voor jullie?
sam
thu, 04/23/2009 - 09:50 | e-mail | Website 

Hans & co ! Ik had beloofd iets te schrijven, een beetje later dan verwacht maar kom :-) Ik heb jullie Cd al zotgedraaid en ken 
ondertussen ( eCHt WaaR ) alle liedjes :-) dus dat wilt wel iets zeggen he :-) doe zo verder !
Mariee
Wed, 04/22/2009 - 17:21

dag Hans,
ja,... weerom super ! jullie optreden in de woeker ! Proficiat !
we hebben genOten !!!! ‘t is bijna een weekje geleden en ik ben nog aan het nagenieten,...
en zoals geloofd hadden we versterking meegebracht die avond met als resultaat dat er nog 2 nieuwe Hans-fans bij zijn !
geweldig ! Je maakt we weerom vrolijk als ik aan het optreden denk ! doe zo voort ! bLijven geven !
groetjes van silvie en Frank (deinze/kruishoutem)
CM,... top in je kop !!!
silvie en frank
thu, 04/02/2009 - 20:07 | e-mail



Hansje, pansje

gelieve je tanden in de plooi te leggen en haren eens extra te poetsen, voor je in de schakel in Waregem donderdag op het po-
dium stapt, want ‘k zit met de hele familie in de zaal!!
We hebben tijdens de herfstvakantie (weet, ben ietesiepietsie laat) trouwens erg genoten van de Cd in auto op weg en terugweg 
van paar daagjes vakantie...
herwig
tue, 03/03/2009 - 16:57 | e-mail

100% Fan! In Heist zagen we jullie voor het eerst en wisten niet wat te verwachten. Vanaf het eerste liedje waren we verkocht! 
Zalig met welke energie jullie de muziek brengen. ben in volle verwachting tot jullie nog eens in de buurt komen!!
groetjes Jotie en kathleen
kathleen
thu, 02/19/2009 - 21:44 | e-mail

jullie zijn goed bezig.Het is de eerste keer dat ik iets van jullie hoor.doe zo verder zoals jullie bezig zijn.als jullie is bij ons in de 
omtrek een optreden hebben dan moet je eens iets laten horen van jullie dan komen we zeker is langs.
Rene stessens blackcityband
Rene stessens
tue, 02/17/2009 - 20:37

Maak Hans populair op Facebook door fan van hen te worden. Volg onderstaand link:

http://www.facebook.com/home.php?#/pages/Hans/46898921593?ref=mf

Hoeveel te meer fans, hoe hoger te ranking.

Wees nu eerlijk, zo’n drie super artiesten verdienen een beetje meer bekendheid, niet?

groetjes,
Roeland.
Roeland
thu, 02/05/2009 - 17:57

hallo, hallo,
ik heb gisteren, woensdag 28 jan, de cd gekregen van Hans HIMseLF !!!!! de teksten zijn VRee goed ! mooi gedaan !
suPeR !!!! die zo verder
daaaaag
groetjes
dorine
van de provincie .....
dorine
thu, 01/29/2009 - 11:39 | e-mail

besten,

Ik kreeg vandaag van anneke jullie cd. Ze had me verwittigd dat hij steengoed is. awel ... Ze had/heeft gelijk. Hij is machtig ...
groeten,
Onzen bert
Onzen bert
Mon, 01/26/2009 - 20:52

Hans,alano en Peter,

Het mag gezegd worden. Jullie optreden, gisteren in het kleine ternat maakte jullie gROOt bij mij!!! Ik vond het super!!!
gewoon jullie in actie te zien toverde een lach op mijn gezicht en gaf me een ongelooflijk warm gevoel vanbinnen!!!
Jullie liedjes zijn echt pareltjes!!! Hopelijk keren jullie gauw terug en krijg ik jullie langer (dan de veel te korte) 35 minuten te zien!!!!
nora
sat, 01/24/2009 - 22:00 | e-mail

Hans, alano en Peter,
de voorstelling in Heist was (en de Cd is) enorm fijn.
Veel songs blijven hangen in m’n hoofd.
dat is belangrijk voor goeie songs.
succes nog met de tournee.
Misschien tot eens samen op de planken.
Pieter (een man van dode kindjes)
Pieter
thu, 01/22/2009 - 17:11 | e-mail | Website 



Hellowkes!

nog nagenietend bij jullie Cd ff dit berichtje. Jullie optreden in Heist O/d berg was een pareltje. Zelfs de 14-jarige tienerdochter 
vond het “keI gOe!” allez, doe zo voort en binnen ‘t jaar zitten de zalen overvol. alweer 3 fans erbij!

groetjes,
Familie Verstreepen-Peeters
nijlen
Liesbet
Mon, 01/19/2009 - 16:08 | e-mail

Hey,
alano, Hans en Peter nogmaals van harte bedankt voor het subliem optreden in deerlijk !! Jullie zijn echt goed op het podium en 
ernaast.... en hoe zit dat met dat bad en die moestuin ???

Hans en Peter, bedankt voor de gezellige babbel achteraf, de volgende keer trakteren wij...
en zoals we afgesproken hebben op het naar het volgende liedje : spagaat, blijven liggen en doorschuiven...
Zijn jullie goed thuisgekomen ??
Veel liefs en tot op een volgend optreden... (misschien deinze)
anneke en Michèle
anneke en Michèle
Mon, 01/12/2009 - 09:40 | e-mail

Hey,

jullie optreden gisteren in deerlijk was fantastisch!!!!!!!!!
Ik heb ook de cd gekocht en wou hem door jullie laten signeren,
Hans en Peter heb ik kunnen strikken, maar alano was al naar het verre genk vertrokken, ik vraag me af, alano, wat jij opge-
schreven zou hebben.
Heb ondertussen ook al eens je eigen website bekeken, ziet er fantastisch uit, maar ik kan die cijfers en letters niet juist zetten, om 
een bericht na te laten, dus beproef ik hier maar mijn geluk met een rekenvraag, had ik maar beter opgelet in school, lang geleden!!
Vriendelijke groeten, bacio, ciao,
angie naessens, deerlijk, West Vlaanderen.
angelique naessens
sun, 01/11/2009 - 20:48 | e-mail

Hey Hans,
nogmaals bedankt voor het fijne optreden bij geert en bedankt ook voor de cd! bij deze heb je ook mijn coördinaten ;)
groetjes en heel veel succes,
Vera
Vera Vandervelde & bart soons
Wed, 12/10/2008 - 14:04 | e-mail

Hans, alano en Peter

allereerst bedankt voor jullie “post”.Franja en ik ( en allen natuurlijk)vonden deze persoonlijke toets zeer fijn!Oh ja, mooie bloemen 
trouwens...
Wij zien alvast uit naar een volgende datum om een optreden van jullie te kunnen bijwonen.In bloemenveld (aan wel zeer democ-
ratische prijzen!) of ergens anders.

Hans, hoe gaat het met je rug? ;-)

groetjes van een zeer bezorgde kinesiste,
tania
tania
thu, 11/27/2008 - 21:35 | e-mail

We zagen jullie optreden 3 weken geleden bij koen & gitta in Wintam (Hingene) in het kader van de huiskamers.be;
we hadden een schitterende avond; jullie muziek is opzwepend, jullie acts super comisch en de teksten zijn gewoon keigoed.
We luisteren vaak naar de Cd en we blijven reclame maken!
katrien colenbie
thu, 11/27/2008 - 15:35 | e-mail



Hallo,
Jullie optreden gisteren was fantastisch! echt knap werk. en dat jullie zoveel overgave en humor kunnen brengen...
groetjes,
an
Ps: Wij zijn veilig thuisgeraakt door de sneeuw. Jullie hopelijk ook?
an
Mon, 11/24/2008 - 23:09 | e-mail

hallo,

hans, k ben die jonge, van de scouts, die geholpen heeft bij den drank tijdens dat optreden van jullie in ekeren.

ik heb jullie cd is beluisterd, hij is geweldig!! hij klinkt zo vrolijk, de muziek is amuzant(ik ben zelf een drummer), de teksten zijn ook 
leuk !!

ik wil zeker nog is naar een optrede komen van jullie!
groetjes, toon
toon Meulemans
sun, 11/16/2008 - 17:46 | e-mail

dag hans
ik ben een zeer grote van van u ik zou het echt is leuk vinden moest je eens komen optreden op de opendeur dag van mijn school 
da in mei bevind ik vint u zeer goed ik ben u grooste fan ale dikke kusjes van sofie xxxxxxxxxxx
sofie lampis
Fri, 10/31/2008 - 17:45 | e-mail | Website 

Hans, alano, Peter

tot voor afgelopen vrijdag waren jullie drie ‘vage onbekenden’ voor mij. Jullie optreden in baFF heeft daar alles aan veranderd. 
nu klinkt jullie muziek al een ganse week doorheen het huis. Ik genoot en geniet nu nog van de lichtvoetigheid, de speelsheid, de 
eenvoud, de energie en de levenslust die jullie muziek uitstraalt. Wauw ! en dan vind ik het zo jammer dat er zoveel mensen naar 
voorstellingen hollen die op iedere straathoek zichtbaar zijn ... en daardoor pareltjes zoals jullie voorstelling missen.
Van de voorstelling zelf onthou ik vooral het subliem opgeloste micro-probleem en de blote-borst-van-de-buurvrouw verwarring...
Fijn dat jullie zo’n mooie webstek hebben. Zo kan ik ‘Hans’ verder volgen.
Jeroen
Fri, 10/31/2008 - 10:18 | e-mail

Hallo!

Het was bangelijk goed gisteren in baFF!
Jullie zijn top!

en we zijn zo trots op onze gesigneerde cd...

tot gauw!
dries & tineke
tineke
sat, 10/25/2008 - 12:41 | e-mail

Hallo Hans en Co,

Ik was aangenaam verrast afgelopen vrijdag in het Cult. Centr. van Lanaken. Prachtige muziek, goede teksten en leuke presenta-
tie. dit zal nog lang in mijn geheugen blijven hangen. Wie weet zien we elkaar nog eens op een volgend concert. Ik houd in ieder 
geval jullie agenda in de gaten !

groetjes,
ann
ann
Mon, 09/29/2008 - 17:27

beste Hans, formidabel die Cd van jou !!! Ze zijn er hier thuis al allemaal wild van,... ‘t kan niet meer stuk !! We komen zeker met 
vrienden eens langs op een volgend optreden bij ons in de buurt - we houden jullie speelkalender in het oog ! ‘k vind het super wat 
je brengt,.. echt het raakt tot waar het moet raken hé ! Merci voor je schoon geste ! We gaan die Cd koesteren ! tot later !!! Veel 
greetz van silvie en Frank uit deinze.
Frank en silvie
sun, 09/28/2008 - 13:52 | e-mail



hey,

wil enkel zeggen dat ik echt genoten heb van jullie muzikale interventies bij de startdag van CM Midden-Vlaanderen vandaag 
(ondertussen al gisteren). Ik had alleen maar gehoopt dat jullie zouden blijven spelen toen jullie ons aan het ‘buitenspelen’ waren. 
Zolang we niet allemaal weg waren... ;)

Ik zal met veel plezier jullie cd’tje beluisteren.

groetjes en hopelijk tot nog eens,
emilie
emilie
sun, 09/28/2008 - 01:17 | e-mail

dag Hans

proficiat met je Cd! klinkt er goed uit! Ik woon al jaren in de us- kan je mij laten weten waar ik jullie Cd kan bestellen? er staat een 
liedje op dat mij bijzonder bevalt...
annemie
thu, 09/25/2008 - 07:28 | e-mail

bedankt voor jullie leuke concert bij de inwijding van de stadstuin in Wetteren. Mijn zoontje simon (de fan van 4 jaar) zei mij gis-
terenochtend dat hij gedroomd had over de meneren die muziek maken in den hof. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van deze 
fantastische namiddag.
Vanessa
Mon, 09/22/2008 - 11:59

Hai Hans en co,
je cd wordt hier grijsgedraaid in ons huis!
Zowel onze verliefde dochter van 18, Jolien, als de sloeber van 11 zingen luidkeels mee met jullie songs!
Het was een schitterende avond bij Louisa in nieuwpoort waarbij gill een verrassend verjaardagsfeestje kreeg.
We hebben ons goed geamuseerd en zongen graag mee!
We hopen op meer van dat!
de teksten zijn origineel en niet cliché, goed gedacht en grappig
om te ontcijferen!
Fantastische muzikanten en geestigaards om te bezien,jullie trio!
tot zaterdag op “graven spreken” in koksijde!
Hilde
hilde
sun, 09/21/2008 - 22:05

Hoi, hier een leuke site ;
www.bujinkan-temse.be

groetjes
geert
Fri, 08/29/2008 - 10:25 | e-mail | Website 

Jammer dat wij niet in geraardsbergen waren voor je open-air optreden op 13 augustus LL.

groetjes van de familie.
geert
tue, 08/19/2008 - 17:13 | e-mail

hoi,
dag Hans.
We komen naar Roeselare.
geef je ons een vip arangement en misschien heb je nu wel tijd voor een babbel ?
Mia en Marijke uit brugge
laat eens weten of je al mail van ons gekregen hebt ? Want ik besef dat ik die math question nog nooit ingevuld heb en misschien 
is dit wel nodig ? !
mia
sun, 08/03/2008 - 15:53 | e-mail

“Ik weet nog zo goed, hoe ge mij liet voelen, dat een mens, toch maar een keer leeft, dat ons leven een feest is, het leven iets 
groots....”

en zo was het, een feest! Zondag 15 juni gaven jullie een concert in onze huiskamer. een klein, maar fijn gezelschap van volwas-
senen en kinderen heeft gesmuld van jullie optreden! Wat een energie, enthousiasme, uitstraling, talent, originaliteit en warmte 
stroomde er door het pand! Volgende keer zingen we mee, want de cd is ondertussen grijs en alle liedjes staan op de iPod...



Veel succes, inspiratie en plezier gewenst om te kunnen blijven geven! groeten van Peter, elio en Lizzy
Lizzy de Wilde
Fri, 07/25/2008 - 14:51 | e-mail

dag Hans en co

Ik vond jullie optreden op onze vlaamse feestdag in Ruddervoorde heel erg tof. Ook al omdat ik daar zelf aan de mengtafel stond. 
Vooral jullie toen nog nieuwe nummer “de prins” (dat ik toen een keer of vijf heb gehoord) vond ik zeer leuk!! Ik heb ook al meer-
maals naar jullie cd geluisterd - waarvoor nogmaals dank !!

groeten
nils
nils Parmentier
thu, 07/17/2008 - 22:19 | e-mail | Website 

Hans, zoals beloofd: een berichtje in je gastenboek. Heb net je cd beluisterd en vind ‘m heeeeel leuk. Veel dank dus. Concert was 
ook leuk hè. denk er met veel genoegen aan terug.

Zomerse groet,

Carola
Carola
Mon, 07/14/2008 - 21:48 | e-mail | Website 

totaal onwetend over wat komen ging, gisteravond een zitje genomen in “de Pit” te buggenhout en totaal verrast over jullie spon-
taniteit, enthousiasme, energie, creativiteit met woorden en gebaren. dus, ik pak ne stoel en zet mij er even bij:

Onverwacht energiek, met een flinke dosis humor, maar ook een verzuchting vanuit de ziel. We zullen uw advies volgen en gere-
geld een stukje cultuur opsnuiven in één of ander theater.
Zonder visioen staan we immers stil...
uw vertoning was een vurig pleidooi voor meer buikgevoel,meer vertrouwen op emotie. We doen dat zo weinig. We denken, 
piekeren en zeuren teveel, raken daardoor in een impasse en gaan ‘s avonds slapen met “den honger”. We hebben dan weer eens 
te weinig gedaan van wat onze ziel echt verlangt.
Ik zou zeggen: blijven geven Hans!
Ik denk da ge nog meer dan een “mosselken in de vloed” gaat openbreken.
Marc
sat, 06/07/2008 - 18:28 | e-mail

Jullie optreden gisteren was heel straf. blijven gaan mannen!

Wie jullie nog niet ontdekt heeft, heeft ongelijk!
berten
sat, 06/07/2008 - 13:19 | e-mail

dag Hans- alano- en Peter-lief, ik wil u danken!

enorm bedankt voor de dosis kracht, enthousiasme, plezier en spontane lachstuipen die jullie gisteren aan de buggenhoutse bos-
bewoners hebben bezorgd! Ik zal er in elk geval nog een hele poos op kunnen teren, daar kunnen jullie van op aan!
een fan erbij...

Over fans gesproken, trouwens...
Hans, die afspraak voor Cosi Fan tuté heb ik alvast genoteerd in mijn agenda (met een plaatsje vooraan in de bus, vlakbij de micro 
was het toch?). dat komt alvast in orde, wees gerust, ik ben nen blijvegever...

nog eens gralijk bedankt!
groetjes van Margot
margot
sat, 06/07/2008 - 10:32 | e-mail

Lieve Hans, Peter en alano,

We hebben zondag met ons huiskamerconcert een superformitastische avond meegemaakt . Onze 50 gasten waren stuk voor stuk 
in de wolken over jullie optreden . Heerlijk om al die tevreden gezichten te zien na afloop van jullie optreden .
de sfeer was super, de teksten fijn en de muziek was grandioos.
Jullie zijn alle drie artiesten van niveau . Proficiat en .... meer van dat !

greta en Roland
Roland en greta uit koksijde
Wed, 05/28/2008 - 23:09 | e-mail



Heii Hans, alano en Peter!
Wat een geweldige avond was het !Iedereen heeft er enorm van genoten.. Vooral onze mama ! “Ik heb nog nooit zo een leuke 
verjaardag gehad” waren haar woorden de volgende ochtend ! en ze praat er nog iedere dag over! Proficiat trouwens voor jullie 
nieuwe nummers.. Ik vind ze nog sterker dan de eerste nummers, en die maakten mijn dag al helemaal goed !

bedankt voor het leuke en gezellige optreden!
groetjes naomi
naomi
tue, 05/27/2008 - 19:11 | e-mail

Ik zit hier nog eens cd-gewijs na te genieten van jullie fijne optreden op het feest van mijn ouders (bart en dominique). Het was 
echt zeer leuk, bedankt! Hans, wees er maar zeker van dat die raad van u zal opgevolgd worden!

groeten en een bees,

Fien
Fien
sun, 05/25/2008 - 17:52 | e-mail

bij tante terry hebben we een fantastisch optreden gezien!
Voor mij was het heel volks, naturel, humoristisch, zeer muzikaal en mooie teksten.
echt genoten, dat was echt maai kup of tie.
Ik verlang nu al naar meer van dat.
Peter
Heb al zin om thuis alles aan de kant te schuiven en onze vrienden samen met jullie uit te nodigen. Wordt vervolgd dus!!
Ingrid
Ik, emma, vind geen eCHte Man kei tof!!!
emma
Verdorie, ik kan nog niet typen... nu gaan jullie nooit te weten komen dat ik het erg leuk vond!!
nellie
Peter Ingrid emma en nellie
Wed, 05/21/2008 - 13:16 | e-mail

beste Hans en Co, het was een plezier het licht voor jullie te voorzien gisterenavond in de schakel te Zottegem. Ik heb zelden zo’n 
eerlijke, Vlaamse muziek gehoord. Ook de intieme interactie met het publiek was zeer warm en vriendelijk. Proficiat ! Ik wens jullie 
uiteraard veel optredens en Cd verkoop toe en misschien komen we elkaar op of naast het podium nog wel tegen (bekijk ook eens 
de site van mijn bandje www.tsq.be)
steven
thu, 05/01/2008 - 11:51 | e-mail | Website 

een goede avond/nacht/...

Ik heb jullie eerst gezien in cc de borre (liep stage daar en hielp mee bij opbouw en afbraak). na afloop van het concert heb ik 
toen ook direct een cd gekocht (die hier nog redelijk dikwijls afgespeeld wordt trouwens :-p ). toen ik zag dat jullie hier vlakbij ook 
speelden in aarschot kon ik het niet laten om nog eens te komen kijken en het was wederom een pracht van een performance en ik 
heb zo het sterke vermoeden dat ik nog een 3e keer ga komen kijken ook.

Jullie muziek wordt echt prachtig gebracht, doorspekt met een fantastische dosis enthousiasme en “joie de vivre” :-) keep up the 
good work.

ah ja, btw: Hans, jij vroeg toen in de borre ook achter de site van mijn band, ondertussen hebben we er dus een nieuwe (link staat 
in de header). een bezoekje is altijd welkom.

driewerf cheers,
kristof
kristof
Mon, 04/28/2008 - 01:29 | e-mail | Website 

beste Hans, alano en Peter,

bedankt voor het fantastische optreden gisterenavond in aarschot! Het was echt ongelooflijk fijn, mooi, ontroerend, 
grappig,nostalgisch,...
Ik kwam helemaal verliefd terug thuis, verliefd op de muziek en de teksten...prachtig :-) (ook de nieuwe liedjes!)
Ik had wel nog een vraagje (en ik hoop stiekem dat jullie dit toch wel lezen): bestaan er pianopartituren van de muziek? en zijn 
deze ergens verkrijgbaar?
alleszins nogmaals bedankt!
blijven geven hè mannen!
groetjes,

elke
sat, 04/26/2008 - 12:27 | e-mail



Hoi Hans,alano en Peter,

elke dag krijgen we nog telefoons, mails en sms’jes dat het toch zo een fantastische, fijne avond was; dat jouw cd elke dag bij hen 
thuis op staat en dat de muziek zo’n blij en gelukkig gevoel geeft.
Marie en Fleur (dochter van annemie) doen telkens weer een optreden op de speelplaats van “kom kussen, kom spelen, kom bu-
iten”. en Fleur zegt tegen haar mama: “zet dat nummertje eens op dat die mijnheer speciaal voor jou gemaakt heeft.”
Volgende keer laat ik de kinderen zeker ook mee genieten.
Het was heel fijn om u en uw groep in onze huiskamer te hebben mogen ontvangen.

groetjes,
Miek
Miek
Fri, 04/18/2008 - 14:33 | e-mail | Website 

Het concert in bornem gisteren was puur genieten!
echt muziek waardoor al je geluksgevoel naar boven komt bubbelen.
Ik vond het enorm spijtig dat we niet langer konden blijven voor een babbel. Ik kijk nu al uit naar zo’n huiskamerconcert.

nele
nele
Fri, 04/18/2008 - 08:49 | e-mail

Zoals ik je al zei hebben wij ontzettend genoten van het huisconcert bij Miek en Roel. dit weekend en nog steeds staat jou Cd op 
in de auto. Onze kindjes van 2.5, 5 en 8 jaar zijn superfan van het liedje annemie. “mama, mama, zet dat liedje van die lippen nog 
eens op” en de auto wordt omgetoverd in een echt swingparadijs! dat is echt super, dank je wel....
anke
anke
tue, 04/15/2008 - 12:41 | e-mail

Het huiskamerconcert bij miek en roel was super! de teksten en de muziek zijn echt mooi. Ik word een hevige fan! de Cd staat 
reeds op in de auto en ik maak zeker reclame voor jullie!
groeten,
Marleen
marleen
sat, 04/12/2008 - 15:36 | e-mail

Ik aan het stoplicht, wazig kijkend in de rode gloed,
werd ik plots verstoord door luid getoet.
een hevig zwaaiende man gestikulerend mijn richting uit
ik nog wat verdoofd, keek gefronsd door de ruit.
Maar dat was ... Hans, je laat me altijd lachten ook al is er nog niets gezegd.
een gesprek met open ramen, een hand uit het raam en een Cd in de mijne gelegd.
‘en schrijf iets in het gastenboek, niet vergeten’
belofte maakt schuld dat heb ik altijd geweten.
nog voor het volgende rode licht, de Cd in zijn gleuf geschoven
en hoort! Wat een plezanterie, wat een muzikaal feest kwam daar boven.
de autorit werd op slag plezanter, jammer dat ik er bijna was
de bestemming bleek te dichtbij, ik minderde gas.
Maar goed een rit heeft zijn lengte en op is op.
Ik moest mijn luisterbeurt even staken ‘ke nie geirn’, even stop
om een lang verhaal te korten, de rit te besparen,
heb echt genoten van de schijf, je bent niet te evenaren.
blijven geven, blijven geven
de moed niet op maar blijven geven.
Voilà bij deze iets geschreven

Jeroen
Jeroen
Mon, 04/07/2008 - 12:59 | e-mail



Hallo Hans, alano en Peter!

Jullie zijn gewoon fantastisch! Hartverwarmend, humoristisch, hemels en aards, puur genieten...
de cd wordt gewoon grijsgedraaid en luidkeels meegezongen.
We hopen jullie zeker nog eens live aan het werk te zien.

één gouden tip: doe vooral zo voort en ‘blijven geven’!

groetjes, elfje & Olivier
(huiskamerconcert 23 maart in apen)
elfje
thu, 03/27/2008 - 00:08 | e-mail

Zondagmiddag 23 maart 2008, huiskamer concert te antwerpen.
Wat waren jullie geweldig goed!
de inhoud van de liederen,de zuivere muzikaliteit en de humor !
Het was voor ons “dien Ollanders” een hoogtepunt van de paasdagen in antwerpen.

Paul en anja uit s’ Heer arendskerke.
Paul den boer
Wed, 03/26/2008 - 00:20 | e-mail

Hans,

Moest na het zien van een tv-serie op de nederlandse tv, waar ik je in herkende, ineens weer denken aan ons muziek-middagje in 
je mooie huis in antwaarp (met Werner). Ik heb nooit meer iets laten weten. bij deze dan: Je cd is erg aangenaam; eerlijk en direct 
gespeeld en gezongen. Verder heb ik me erg op m’n gemak gevoeld bij jullie thuis, ik denk met plezier terug aan jullie gastvrijheid. 
Hopelijk komen we elkaar nog eens tegen!
Mvgr, gijs
gijs Coolen
sun, 03/16/2008 - 19:13 | e-mail | Website 

beste Hans (en collega’s)
waauw! In één woord “pakkend”, maar dat heb je gisteravond na jullie spetterend optreden in onze huiskamer voor meer dan 40 
dolenthousiaste vrienden en kennissen van ons meermaals gehoord!
Het was subliem, “volledig af”, zowel muzikaal, tekstueel als qua stijl, humor, opbouw én presentatie! Wij hebben er allemaal van 
genoten, we krijgen vandaag nog een berg felicitatieberichten voor de schitterende avond, die iedereen beleefde!
Wij zijn alleszins een fan!!!
succes verder en zeker tot een volgende keer,
“mammie en pappie”
Willy en Lieve Reynders-swinnen
Fri, 03/14/2008 - 12:54 | e-mail

bedankt Hans, Peter en alano,
Met jullie tedere en vrolijke liedjes brachten jullie sfeer en ambiance in onze huiskamer. Jullie hadden het publiek helemaal mee, 
groot én klein was enthousiast! Proficiat! die grote doorbraak in amerika kan echt niet lang meer uitblijven!
Wij zijn fan voor het leven!
nick en Marleen
Ps Hier nog enkele opmerkingen uit het publiek:
“da was wel çavakes” (onze zoon)
“der Hans kann’s!” (de buren)
“den Hans was een goei vangst”
nick en marleen
sun, 03/09/2008 - 14:22

aartselaar 2 maart 2008.
één woord; geweldig.
misschien twee; fenomenaal.
woorden te kort.
woorden.
liefde en genieten.
Reggie
Mon, 03/03/2008 - 10:27 | e-mail



Hey dag Hans,

Hier een berichtje van het sopraantje !
Jullie show afgelopen donderdag op Valentijn was schitterend. Je hebt zoveel “gegeven”, Jesus kan alleen maar in de wolken zijn !
naar welke adres kan ik eens wat muziek van me sturen ?

dikke knuffel van Petra
Petra Van tendeloo
Mon, 02/18/2008 - 13:55 | e-mail | Website 

Vond jullie optreden in het cultureel centrum te Vilvoorde echt schitterend. spijtig genoeg was er weinig volk maar het volk dat er 
was heeft echt genoten.

doe zo verder.
Philip de Qmet
sat, 02/16/2008 - 19:16 | e-mail

Hallo Hans, alano en Peter,

Zéér geslaagde avond gisteren in het kasteel van schoten. We hebben zéér van genoten. nogmaals dankuwel voor de Cd. aan 
jullie muziek gaan we nog vaak veel plezier beleven.

groetjes,
Frank
Jezus van schoten (Frank)
Fri, 02/15/2008 - 14:58

Hoi alledrie,
We hebben gisteren enorm genoten van jullie optreden! Joepieieie!!
Heb nog ne glimlach op m’n gezicht... bedankt!
ps: Heb ook informatie gevraagd bij ‘tapijtconcerten’ - wie weet komt er een verrijzenis...
ellen (vrouwke van Frank alias ‘Jezus’)
Fri, 02/15/2008 - 13:30 | e-mail

gisteravond gaan zien in het kasteel van schoten. Het was echt geweldig.super genoten. Zoveel gevoel, passie en humor van de 
hersenen tot in de kelder en alles wat ertussen ligt. trouwens tof da jullie Jezus hadden uitgenodigd. de mens komt de laatsten tijd 
al zo weinig buiten.
Merci voor ne memorabele avond
guy
Fri, 02/15/2008 - 12:09 | e-mail

Ik vond jullie optreden zaterdag in Vivoorde echt geweldig,
nog veel succes.

groetjes.
Lize
tue, 02/12/2008 - 21:52

Hoi, hoi,
wij hebben dus echt genoten van jullie voorstelling donderdag in Mortsel! alix-anne is vanochtend heel trots mét jullie Cd (én 
angel) vertrokken naar school om haar vriendinnetjes alles te vertellen... voor haar was het helemaal een onvergetelijke avond! 
thanks en zeker tot de volgende keer!
Reine
Mon, 02/11/2008 - 15:17 | e-mail

beste Hans,
zaterdagavond dus concert bijgewoond in Vilvoorde.
goe bezig hoor ...
dank zij Peter (schoonbroer) waren we er bij; als stubru-fan zouden jullie misschien ontsnapt zijn aan mijn interesse en aandacht !
HeRteLIJk bedankt voor de voorstelling: het was ZeeR goed en weet je: ook onze kinderen vonden het geweldig !!!
Wij wensen jullie alle succes toe...
bert de doncker
sun, 02/10/2008 - 22:25 | e-mail

Mijn hart brook bijna letterlijk toen je er in de eerste aflevering van het 11de seizoen spoed uitlag. toen je op het einde in de am-
bulance zat, om afscheid te nemen, dacht ik even dat je jezelf wat ging aandoen. steven Hofkens en karel staelens zijn echt de 
beste acteurs uit spoed.
Jordy
Mon, 01/28/2008 - 21:02 | e-mail



een polyvalente zaal ... tja... Wij hadden er geen last van. Zo gingen we op in jullie teksten, muziek en performance! Heerlijk! 
dankzij jullie cd kunnen we hier gelukkig nog van nagenieten. bedankt voor de geslaagde avond en ... blijven geven, Hans!
griet & Wim
sun, 01/27/2008 - 15:43

hans en de maten
een dikke proficiat voor gisteren in temse ,
straffe show , absoluut aangenaam trio jullie
veel succes alvast met jullie verdere optredens en tot snel
bezekes kristof de taxischauffeur
-x-
kristof
sun, 01/27/2008 - 13:47 | e-mail

Hallo aan de betere artiesten uit vlaanderen!
Ik had het geluk jullie show in geel te kunnen bijwonen en eerlijk gezegd... toen ik binnen kwam verwachtte ik niet veel maar eens 
buiten vond ik het enorm spijtig dat het “al” gedaan was :) na 3 extra nummers gehoord te hebben.
M.a.W, ik wil maar zeggen... het was FantastIsCH!
jullie Cd die trouwens nu opstaat daar heb ik ook al plezier aan gehad! :d
greet’z!
Hendrickx Pieter
sun, 01/20/2008 - 21:41 | e-mail

dag Hans,

Ik heb beloofd je te laten weten hoe ik je Cd vond.
Wel ik vind hem heel goed! Mijn favorieten zijn ‘ge zijt dus getrouwd’ en ‘Moederlief’.
twee liedjes vind ik wat minder diep en tureluur.

al het beste voor 2008!

groeten,

Maria van het kiel
Maria Van Hoyweghen
thu, 01/10/2008 - 16:41

dag Hans, alano en Peter

Jullie Cd is geweldig ! Ze werkt echt als een verslaving, een gezonde dan..! Zoveel gevoel en plezier in liedjes kom je zelden 
tegen.. terwijl dat pas liedjes zijn!nog even en ik ken de teksten beter dan jullie ;)

tot gauw in onze huiskamer!

groetjes naomi
naomi
Wed, 12/19/2007 - 22:26 | e-mail

Hey Hans.

Wat zijn dat allemaal voor Cds? Maar ja ik ben nederlands maar ik kijk altijd nr spoed<3 het is gewon te leuk:)
guido
Mon, 12/17/2007 - 17:09 | e-mail

Hoi Hans en Co

jullie staan dus op men website :) zoals ik beloofde
kom snel eens kijken en kom eens een kriebel plaatsen

dikke knuffel Heidi
knufje
Mon, 12/17/2007 - 12:38 | e-mail | Website 



beste Hanske
twas nogal ambiance in de auto met al die tieners die meezongen met de cd op onze reis naar duitsland! nb: heb je mijn mail 
ontvangen?
ps: we verwachten je in frankrijk en ski’s hebben wij
dikke kus van ons allemaal
(onze telefoon: 050/39.03.27)
christ en inge van steenkiste
Mon, 11/26/2007 - 20:56 | e-mail

Hej Hans, Peter en alano,
komen kijken in borgerhout...
echt een hartverwarmende voorstelling,
drie appetijtelijke mannen :o) die zich duidelijk amuseren op de scéne,
grappig, verrassend, gevoelig, mooi.
Happy naar huis.

doei,
do

ps: hans, ik wilde mijn fles champagne al opeisen, maar nu zie ik dat mijn vorige mail precies niet is doorgekomen, dus...
(als ge nu nog weet over wat dit gaat, zijt ge ne krak)
do
Fri, 11/23/2007 - 15:57 | e-mail

geen spat veranderd!
groet, LuC
boudens
Wed, 11/21/2007 - 14:38 | e-mail | Website 

Hoi alledrie,
Hier een mailtje van de kanten van Oost-eeklo.
Heb er gisteren van genoten.
tof trio (schoon volk trouwens)
schitterende muzikanten
een aanstekelijke energiestroom
goeie/toffe muziek en teksten
en een ex-medestudent achter de piano
fantastisch
veel groeten
barbara
barbara
sat, 11/10/2007 - 21:23

ey Hans & co !!
goeie site en zalige muziek (zeker me ne goeie show derbij ;))
nog veel succes!!
sebastiaan
Wed, 11/07/2007 - 23:08 | e-mail

yo de mannen,

een laat berichtje na jullie zeer gesmaakte optreden in diepenbeek vorige maand. we vonden julie geweldig. niet in één hokje te 
plaatsen, en daarom juist zo mooi. gewone liedjes over gewone dingen, meer mag dat niet zijn ! onze twee dochter van 7 en 9 ken-
nen de Cd ook al haast vanbuiten en zingen vrolijk mee. je hebt er in elk geval enkele fans bij ! succes nog !

de spruitjes-man
(alano, nog eens bedankt voor de bloemen aan mijn vrouw)
danny
tue, 11/06/2007 - 20:14 | e-mail

dag Hans,
eindelijk eens rustig kunnen genieten van je demo-cd. Jammer dat ik het niet vroeger beluisterd heb. eén woord: schitterend!
Ik volg wel op wanneer jullie nog optreden.
Ik kom zeker eens luisteren.
succes!
Luk dd
Luk de deckers
sat, 11/03/2007 - 16:53 | Website 



Lieve hans,

ik ontmoette je in brussel op 17 oktober, dag van verzet tegen armoede, eerder in het vlaams parlement met de diplomauitreiking 
van de vorige groep van ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
toen raakte je tekst me al heel diep
de 17 okt had ik het lef je aan te spreken om te vragen of je die tekst ook op ppaier voor me had en bood me je cd aan, die ik maar 
al te graag kocht, je had er zelfs eentje voor men vriendin die het ook graag wilde remember ;)
ik beloofde een link op men website, daar zijn ze nu mee bezig en merk je wel, mail ik je dan wel
ook heb je nu men website en kan je mijn levensverhaal lezen , zal je doorhebben waarom ik deze opleiding volgen wil
als je ooit is intresse hebben moest voor tekst, ik schrijf gedichten, zware en andere
geef je maar een seintje
ik geef julli een dikke tien, niet alleen voor wat je doet, mar voor wie je bent als mens
een warm, open en goed mens
blij je ontmoet te hebben
dikke knuffel en zoen van een fan

Heidi XXXXXXXX
Heidi
Fri, 10/26/2007 - 14:27 | e-mail | Website 

Hans,

Je krijgt de spijker in het blok!

goeroegroetjes,

b&
ben
thu, 10/25/2007 - 11:28 | e-mail

Hans

Hier een late reactie van ons na de voorstelling in deinze. We waren zeer moe op het ogenblik dat we vertrokken en we zijn vol 
energie terug naar huis gegaan. Lang geleden dat een voorstelling zo’n positieve vibraties heeft meegebracht! Intussen heeft 
het Cdtje hier al tientallen keren opgelegen. Patrick zingt al mee en dat wilt wat zeggen! Het liedje dat mij als ‘mama’ het meest 
geraakt heeft –het bisnummer voor de ‘kiendjes’ – staat er spijtig genoeg niet op. geeft niet hoor, ’t Is een reden om nog eens naar 
een voorstelling te komen. Of om de 2de Cd te kopen.

Hilde
Hilde
tue, 10/23/2007 - 19:38

hallo hans, verleden week op de opnames van spoed, kocht ik je cd(da stewardeske, ge weet wel)
ik heb er met plezier naar geluisterd en ik moet zeggen dat ik hem de max vind, echt waar , ben momenteel een promotiecam-
pagne begonnen om je cd te promoten bij vrienden en kennissen
nen dikke proficiat en mischien tot nog eens bij een of andere opname
groetjes
veerle
veerle
tue, 10/23/2007 - 15:10 | e-mail

Zeer mooie foto’s van het optreden in Merksem. Ze geven de sfeer perfect weer.¨Proficiat aan de fotograaf.
Hilde
tue, 10/16/2007 - 22:03 | e-mail

hey hanske ik ga er voor zorgen da iedereen naar u muziek ga luisteren u maak pas echte muziek merci voor het toffe mailke

xxxjes sofie lampiske
sofie lampis
sun, 10/14/2007 - 14:28 | e-mail | Website 

hé mannen,

was er bij dirk&peter bij in hasselt op het huiskamerconcert
was aangenaam verrast om mijn naam in een liedje te horen
t was de max om met 50 mensen samen zo n fijne avond te beleven,zeker voor herhaling vatbaar
jullie cd is geweldig

doei

annemie



annemie lambrechts
Wed, 10/10/2007 - 10:11 | e-mail

Ik leg da plakske oltijd op oak aan ‘t kuisen ben.
en ‘k zinge tons oltijd mee.
Vurol da liedse van alles mee liefde doen vinne ‘k ik vrie schuune!
Rosine
tue, 10/09/2007 - 16:36

dag hans & co,

ik heb zeer genoten van al die noten op uw cd.
ze staan haast altijd in een hele goeie volgorde
en de teksten die erbij worden gezongen mogen er ook zijn.
veel prijzen zal je er niet mee winnen,
maar prijs je gerust zelf gelukkig.
marc de bel
tue, 10/09/2007 - 16:32

dag hans,
zeer mooie cd, die bij elke nieuwe beluistering nog mooier wordt!
Human Visitor
tue, 10/09/2007 - 16:23

dak ans,
iek vin ouw cd seer skoon!
bestaa dat skijf ook in Frans?
Mr. gilette
tue, 10/09/2007 - 16:21

awel, ik vind da nen cd om in te bijten!
Yam-Yam
tue, 10/09/2007 - 16:19

beste Hans en co,
de hele wereld zou jullie moeten tegenkomen. Hoog tijd voor de nieuwe golf van levenskracht!
kristoff
kristoff
tue, 10/09/2007 - 11:13 | e-mail

hey ik vind jullie Cd geweldig fantastisch formidabel mega cool ongelooflijk goed!!!!! ik heb een cd van jullie en een singeltje van 
bLIJVe geVe dat is egt mega cool!!!:d en ik vind jullie groep geweldig!!!!!!!maar mijn vrienden kennen jullie niet dus ik vind dat jul-
lie veel meer reclame moeten maken!!! dan worden jullie wereldberoemd!!!!!! jullie kunnen bijvoorbeeld eens (wat meer) op de radio 
komen want ik heb jullie nog nooit op de radio gehoord dus blijf ik maar naar ullie super fantastisch coole formidabele geweldige cd 
van jullie luisteren he!!!!!!!:d
en mischien zijn jullie binnen een paar weken wel bV!!!!!!
ik ga nu nog even naar jullie cd luisteren!!!! nu staat het liedje “benen” op !!! dat vind ik een keI gOed liedje!!!!!
allé ik ga maar eens ophouden he!!!!!!;d
dOeI dOeI dikke kussen
-x-x-x-
ibe (iep)
Mon, 10/08/2007 - 20:00 | e-mail | Website 

beste Hans ,
zaterdagavond hebben we de eer had om jouw familie beter te leren kennen, wij kunnen niet naar jouw optreden komen dus ik wou 
graag jouw cd kopen,
maar via jouw site lukt het mij niet om er één te bestellen,
wat nu ?
Vele groeten
katleen en Frank
Frank dhondt
sun, 10/07/2007 - 20:11 | e-mail

alloo champetter, gieder zie goe bezig. ‘k vient e hèle schoone foto, vanvoorn op je website, zo met alano mè ze viengers in ze n 
oorn. ‘k Zien kurieus nar en optreedn!!!
deo wel en zie nie omme!!!!
x
koen ghesquière
Wed, 10/03/2007 - 15:17 | e-mail | Website 



Hey Hans, alano en Peter!

na het uitvallen van jullie webstekje, toch even nog iets posten van afgelopen week: Jullie voorstelling bij ons in de living was ge-
woonweg suPeR! Zalig is dat, als je als gastheer meer dan 50 mensen in je huiskamer ziet genieten van een optreden vol passie, 
humor... met prachtige muziek en teksten.

Hopelijk hebben jullie net zo genoten van deze avond als wij dat deden... en daags nadien hebben we niets dan lovende reactie 
gekregen over jullie concert. Voor herhaling vatbaar!

santé! (met de Cava)

groeten,
dirk en Peter
Peter & dirk
Mon, 09/24/2007 - 10:51 | e-mail

Lang geleden dat een muzikale avond ons nog zo aangesproken heeft. Muziek en tekst met gevoel. dat ontbreekt in de meeste 
‘commerciële’ nummers van vandaag. Proficiat met jullie cd, die al de hele morgen in de speler draait. Ik kijk alvast uit naar een 
volgend optreden (en dan breng ik mijn kodakske mee :-) en cd (met ‘alleen dat ooft’?).
blijven geven!
Paul & gracienne
sat, 09/22/2007 - 10:39 | e-mail | Website 

Haboe Hans en vrienden,
amai ‘t was echt de moeite waard om naar Merksem af te zakken gisteravond.
schitterende vertolking op de première van jullie eerste (maar gelukkig nie laatste)Cd heb ik begrepen. Carolien draaide uwen 
zwarte Cd reeds gRIJs. stuk voor stuk sterke nummers zeker muzikaal , maar ook de teksten kunnen ons bekoren.
We gingen wel tevergeefs op zoek naar het nummer waar de buurvrouw over de muur naar uwen groententuin keek “aLLeen dat 
OOFt” vonden wij super maar staat niet op dees Cd
Wel op de vervolgCd (Hans 6) mag ik hopen???
Merci voor da drankske en stukske pizza maar vooral voor dienen goeien Cd
tot laters
piet & carolien
Piet & Carolien van aCabOe
sat, 09/22/2007 - 09:30 | e-mail | Website 

beste Hans,
We moesten van u een berichtje sturen na uw meer dan fantastische première in Maarksem, bij deze is dat gebeurd.
bedankt om jullie ding te brengen zonder compromissen, ook al stak er dan een tango bij...
en uw promotalk stak zeker niet tegen. Het was zoals jullie muziek: eerlijk, echt en recht uit het hart. dus dat kan nooit verkeerd 
zijn!
O ja hans, op een doordeweekse ochtend rond halfnegen hoor je nog van ons... Zijt alert!
groetjes,
Maggie & Fons
Fons & Maggie
Fri, 09/21/2007 - 23:01 | e-mail

beste Hans,

Ik vindt het fantastisch wat u allemaal bereikt in de media, met name uw nieuwe cd “ blijven geven” is van de hoogste kwaliteit.
nog een vraag; heeft u nooit het plan gehad om het te proberen in Hollywood.

groeten vanwege Mike de keyzer
Mike de keyzer
Fri, 09/21/2007 - 14:30 | e-mail

Hoi jongens,

Het optreden Living art op 18.09.07 bij dirk en Peter in Hasselt was subliem. We hebben er echt van genoten en met ons de ganse 
living, denk ik. We gaan zeker de Cd kopen om nog eens na te genieten. Veel succes nog.
groetjes
Johan & sandra
thu, 09/20/2007 - 22:16 | e-mail



Hallo Hans,

Zeer leuk optreden in nova op het kiel, niet Hoboken... :) . Mohamed en ik hebben er enorm hard van genoten en het publiek was 
mee! Intiem, vrolijk, feestelijk en vaak het publiek aanspreken. eén van de betere groepen die ik in nova heb gezien...

Veel succes in de toekomst en hopelijk tot snel!

groeten
steven
stivo
tue, 09/18/2007 - 10:38 | e-mail | Website 

Ha Hans heerlijk genoten van je optreden zondag 16/09 in het CC van Hasselt. Wat een “joie de vivre” en doldwaze muzikaliteit 
heb je in de grote zaal doen weerklinken. Heerlijk gewoon, meer van dattem zou ik zeggen. alvast nog veel succes en een mooie 
toekomst tegemoet met de Cd release!!!
see you. dominique Vreven Radio HIt FM LIMbuRg
dominique Vreven
Mon, 09/17/2007 - 18:06 | e-mail

beste Hans
Wij van despikes wensen jullie veel scu6 met je cd voorstelling en hopen dat het wat gaat worden maar dit zal geen probleem zijn 
met mijn compare alano er bij
Ook jullie site ziet er goed uit, ik zal link van jullie site op onze site plaatsen www.despikes.com
Ciao Marcello v/d spikes
Marcello
Fri, 09/14/2007 - 13:08 | e-mail | Website 

Hoi Hans ik ben een grote fan ik kijk alteid spoed
Louis
tue, 09/11/2007 - 21:18 | e-mail

ye hanske ik heb het voor u je bent mijn idool je bent mijn droom goede groep ook kus van sofie lampis

^ps ik ben verliefd op de hans kei lang al xxx
sofie lampis
sat, 09/08/2007 - 18:51 | e-mail | Website 

hei Hans,....het laatste concert was suuuuuuupper.....zeg die paaldanser?....heb je die altijd bij??
alano
sat, 09/08/2007 - 09:53 | e-mail | Website 

he hans en maten,
dit was tOP vanavond. ik heb genoten, gelachen en was ontroerd.
zoveel schoonheid ...
en die ‘paaldanser’ en de ‘match hoboken - kiel’ maakten het helemaal af.
ik kijk alvast uit nr jullie cd-release.
den oelewapper.
eric
Fri, 09/07/2007 - 01:00 | e-mail

Hé die Hans,
Leuke site! nu weten eindelijk hoe we je als fan kunnen volgen door belgië!
véél succes en liefs xxx
Heidi
Heidi
Wed, 09/05/2007 - 18:40 | e-mail | Website 

Hans! Je bent online!
groetjes,
e & M
enzo & Maarten
Wed, 09/05/2007 - 18:01 | e-mail | Website 


