Gesloten gastenboek Direct Inject, allround partyband
Tuesday 01/17/2012 9:38:24pm
Naam Astrid Weggemans
E-Mail:
Boodschap Hallo wat hebben wij genoten van jullie demo zondag. Lekker enthousiast en lekkere
sound. Fijn dat jullie muziek komen maken op ONS feest!!! Tot augustus! groet, Astrid en
Raymond

Friday 01/13/2012 11:39:20pm
Naam Anja&Lars
E-Mail:
Boodschap Hallo bandleden, ook op deze manier nogmaals hartelijk bedankt voor de geweldige
muzikale invulling op ons trouwfeest. We hebben erg goede reacties over jullie gekregen
en wij zijn blij dat we voor jullie gekozen hebben.
groetjes vanuit Barneveld
Anja & Lars

Saturday 10/15/2011 6:15:48pm
Naam Gerben Bons- van Wijk
E-Mail: Gerbenbons@gmail.com
Boodschap Wat een heerlijke avond en nacht op onze bruiloft van drie september 2011. Dit kwam
mede dankzij jullie warme en swingende optreden. Vele blije gezichten en dansende
voetjes door jullie. Dank jullie wel!

Tuesday 04/05/2011 12:43:37am
Naam Anja en Leon
E-Mail:
Boodschap Hoi Direct Inject, suuuperbedankt voor de fantastische muziek op onze bruiloft vorige
week 1 april.. nee echt geen geintje.... het was in één woord GEWELDIG!

Thursday 03/31/2011 9:19:54am
Naam Petra
E-Mail: petravanderpol@hotmail.com
Boodschap Super avond gehad dankzij jullie, leuke muziekkeuze en aardig wat voetjes op de vloer.
Hopelijk tot volgend jaar!

Wednesday 03/16/2011 12:17:27am
Naam Ben en Marjon Hartman
E-Mail: ben.marjon@versatel.nl
Boodschap Hoi,
Wij hebben op vrijdag 4 februari 2011 een super avond gehad. Veel complimenten
ontvangen over de muziek, dus bij deze voor jullie ga zo door!!
Gr. Ben en Marjon

Thursday 12/30/2010 12:02:01am
Naam Sandra en Jorick
E-Mail: is bij jullie bekend!!
Boodschap Hoi Direct Inject!
Bedankt voor de geweldige swingende muziek op ons trouwfeest. We kijken terug op een
mooie dag en hebben veel complimenten gehad, ook voor de muziek!! Nogmaals bedankt!
groetjes,
Sandra en Jorick (Amersfoort)

Pagina 1 van 15

Thursday 09/02/2010 10:19:52am
Naam Herma Mellink
E-Mail: hlmmellink@gmail.com
Boodschap Hallo allemaal, beter te laat dan nooit, maar wij hebben mede door jullie een geweldig
hippie feest gehad op 26 juni 2010. We hebben van onze vrienden geweldige reacties
gehad en dat was nou net de bedoeling. veel dank en succes met jullie band, gr Herma
Mellink

Tuesday 07/20/2010 11:22:37am
Naam Michiel en Anke
E-Mail:
Boodschap Op 1 juli hebben jullie een prachtige muzikale invulling gegeven aan ons trouwfeest.
Leuke muziek, goede interactie, helemaal prima! Een feest waar we met veel plezier op
terugkijken!
Bedankt!

Tuesday 06/29/2010 10:41:58am
Naam Herma en Joop Mellink
E-Mail: bekend
Boodschap Hallo allemaal,
Jullie hebben afgelopen zaterdag geweldig gespeeld op onze hippie party!
Het weer was super, de sfeer geweldig en het was heet op de dansvloer.
Voor nou en nog eens!
bedankt

Wednesday 05/05/2010 11:06:54am
Naam Wendy en Martin
E-Mail:
Boodschap Beste bandleden superbedankt voor jullie geweldige muziek op onze bruiloft vorige week!
We hebben veel complimetnen gekregen en zijn nog aan het nagenieten van onze dag!

Tuesday 03/23/2010 12:57:00am
Naam Erika en Willem-Jan
E-Mail:
Boodschap Bij de demo-avond waren we aangenaam verrast over jullie enthousiasme en muzikaliteit
en prachtige zang. We zijn blij dat jullie op onze bruiloft komen spelen in augustus!!

Tuesday 03/16/2010 10:28:57pm
Naam Marja Mellink
E-Mail: mamellink@hotmail.com
Boodschap Lieve bandleden.
Nu ik dit schrijf, heb ik weer een gigantische smile op mijn face. Ik heb genoten!!! en niet
alleen ik, van iedereen krijgen jullie complimenten voor het optreden en de gezelligheid,
die jullie uitstraalden. Mijn verjaardagsfeest is helemaal geslaagd en daar hebben jullie
een grote rol in gespeeld. Thanks dat jullie van zover hebben willen komen. Ik hoop zeker
dat ik jullie nog vaker mag tegenkomen, want dan is het zeker goed. Succes met de
optredens!! Groetjes Marja Mellink

Monday 03/08/2010 10:29:38am
Naam Arno & Mariette (IJsselstein)
E-Mail:
Boodschap Beste bandleden súperbedankt voor de geweldige feestavond 5 maart jl. We hebben een
prachtige huwelijksdag gehad met als kroon op het feest een spettrende feestavond als
afsluiting. We hebben veel goeie reacties van onze gasten gekregen!
groetjes,
Arno & Mariette
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Thursday 01/21/2010 9:43:47am
Naam Sandra
E-Mail: die weet je
Boodschap Marian, wat een geweldige website en het klinkt helemaal super! Wat jammer dat ik geen
reden heb voro een feestje, dan had ik jullie in kunnen huren (met korting natuurlijk
hahaha)
groetjes,
San

Wednesday 01/20/2010 0:45:09am
Naam Fieke en Lennert
E-Mail: bekend
Boodschap Hoi bandleden, hartelijk bedankt voor jullie spetterende optreden vorige week. Ons feest
is geweldig geslaagd, mede dankzij jullie!
groet, Fieke en Lennert

Saturday 12/05/2009 12:20:04am
Naam Dick
E-Mail:
Boodschap Dank voor jullie prima optreden tijdens mijn 50- jarige verjaardag.
Een geslaagde combinatie van swingende en rustige muziek om nog eens herinneringen
van vroeger bij op te halen en oude vriendschappen te laten herleven.
Een avond om niet te vergeten!!

Tuesday 11/24/2009 10:23:05am
Naam djharm
E-Mail: harm475@gmail.com
Boodschap Hallo Marian en band
Ik heb naar jullie demo's geluisterd.
Klinkt erg mooi duidelijke stemmen en ik ga jullie binnenkort op m'n hyves zetten in m'n profiel.
Ik wens jullie veel succes toe met jullie optredens en misschien dat jullie er wel meer bij gaan krijgen.
vriendelijke groeten
artiesten promotie utrecht
djharm
http://harm475.hyves.nl/#publicgroups_default_redesign_1=1&show_reactions_1=2&__state__=1
http://www.dundle.nl/site/djharm/

Monday 11/02/2009 8:08:09am
Naam Marieke en Marcel Mulder
E-Mail: jansen.mj@gmail.com
Boodschap 17 september hadden wij Direct Inject als band op onze bruiloft. Het was in 1 woord
fantastisch! De sfeer zat er goed in en we hebben veel positieve reacties gehad. Jammer
genoeg ben je als bruidspaar zo druk dan je niet even rustig kan gaan zitten luisteren,
maar we hebben lekker gedanst.
De afsluiting was ook helemaal super.
Alleen maar goede herinneringen dus. Kunnen we alvast boeken voor ons 25 jarig
jubileum? :)

Sunday 10/04/2009 6:40:43am
Naam jeroen en marieke
E-Mail: jmksprangers@hotmail.com
Boodschap Hallo Direct Inject,
Bedankt voor het geweldige feest van 18 september! We hebben dankzij jullie een
topavond gehad. Het klonk super, de muziek was leuk en de sfeer wisten jullie er goed in
te houden. Onze gasten waren erg enthousiast.
Nogmaals bedankt!
Groeten,
Jeroen en Marieke

Sunday 09/13/2009 11:46:28am
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Naam Jan Mees
E-Mail: jan-mees@hetnet.nl
Boodschap Heel hartelijk bedankt dat jullie het feest van mijn dochter Susan en schoonzoon Alex tot
een groot succes hebben gemaakt. Muziek en entertainment van hoog niveau.
groeten Jan Mees

Thursday 09/10/2009 10:16:51pm
Naam Susan en Alex
E-Mail: s.mees@telfort.nl
Boodschap Gisteren een geweldig feest gehad dankzij jullie! Ontzettend bedankt.
Groetjes Susan en Alex

Monday 08/31/2009 9:02:18am
Naam ron en ilona
E-Mail: ronpot@casema.nl
Boodschap Wij willen jullie nogmaals bedanken voor jullie geweldige optreden wij hebben ontzettend
genoten.Heel veel complimenten gehad voor jullie.Jullie zijn gewoon een top band!!
groetjes ron en ilona

Wednesday 08/12/2009 6:39:03pm
Naam Jeffrey en Sylvia van Beek
E-Mail:
Boodschap Hoihoi, superbedankt voor jullie knallende bijdrage aan onze trouwdag 07/08/09. We
hebben veel complimenten gekregen en zitten nu nog na te genieten! Bedankt en wie
weet tot ziens!

Sunday 07/19/2009 8:58:45pm
Naam Peter en Marina
E-Mail:
Boodschap Jullie hebben ons feest op 27/6 tot een groot succes gemaakt. Lekkere swingende muziek
op een hele leuke enthousiaste manier gebracht. We hebben héél veel complimenten over
jullie gekregen. Het kon niet beter.
Nog bedankt.

Tuesday 06/23/2009 6:36:44pm
Naam Bert & Betsy Maat
E-Mail: bekend!
Boodschap Wat hebben wij genoten van het mooie dansfeest zaterdagavond! Helemaal top!!
't Is jullie gelukt om de opbouw die we in het hoofd hadden, te realiseren.
Lekker swingen met een volle dansvloer.
We vonden het een geweldige beleving!
Hartelijk dank
Bert en Betsy Maat

Sunday 06/07/2009 9:11:51pm
Naam Kris en Els van der Velde
E-Mail: krisvdvelde@zonnet.nl
Boodschap Direct Inject hebben op 29 augustus 2008 bij ons op de trouwerij een geweldige avond
neergezet. Met de juiste opbouw van de muziek hebben zij onze feestavond tot een
hoogtepunt gebracht!
Els en Kris
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Saturday 06/06/2009 4:26:30pm
Naam Karin en Ingo
E-Mail:
Boodschap We zijn heel erg blij dat we voor jullie gekozen hebben! Het was een relaxte sfeer, daar
hebben jullie aan bijgedragen op de manier waarop jullie speelden.
We hebben veel reacties gekregen over de band, dus BEDANKT!
Groetjes
Karin en Ingo

Sunday 05/31/2009 6:01:06pm
Naam Axel & Sandra
E-Mail: axelvanoostveen@hotmail.com
Boodschap Wat hebben jullie er een SUPER feest van gemaakt!!!! Iedereen gaf ons complimenten!
Bedankt voor een onwijs leuke dag!
Liefs Axel & Sandra

Monday 05/25/2009 10:53:14pm
Naam Tineke en Leo
E-Mail:
Boodschap Afgelopen zaterdag ons 25-jarig trouwfeest! In één woord GE-WEL-DIG hoe jullie de boel
op z'n kop hebben gezet. Wij zijn erg blij dat jullie op ons feest speelden en we kregen
ook een hoop goeie reacties van iedereen. We hopen jullie nog eens egrens te kunnen
zien!
groetjes, Tineke en Leo (Amersfoort)

Sunday 05/03/2009 6:41:53pm
Naam Barbara en Ferry
E-Mail: bij jullie bekend!!!!!!!
Boodschap Hallo Direct Inject.
Zo!.......bijgekomen van ons feest...
Het was bij jullie demo al veelbelovend, maar jullie hebben het op ons feest echt súper
gedaan. Alle gasten vonden jullie een hele leuke, swingende en rockende bandje.
BEDANKT!!!
groetjes,
Barbara en Ferry

Wednesday 04/22/2009 11:19:01pm
Naam Edwin en Mirjam
E-Mail:
Boodschap Geweldig zoals jullie de tent op z'n kop zette vrijdag. Superbedankt. Door jullie is ons
feest echt onvergetelik geworden!

Friday 04/10/2009 12:39:22am
Naam Christel + Martijn
E-Mail: bekend
Boodschap Hee Directinject, onwijs bedankt voor de superavond die het is geworden, mede dankzij
jullie swingende performance stond de dansvloer harstikke vol!
groetjes,
Christel en Martijn Zegveld
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Wednesday 11/26/2008 10:52:29pm
Naam Joris en Karlijn
E-Mail:
Boodschap Hoi Direct inject,
We zijn nog steeds aan het nagenieten van een geweldig feest. We vonden het super
jullie als band op ons feest te hebben!!! De sfeer zat er goed in en de dansvloer was
constant vol. We krijgen veel positieve reacties over jullie van de gasten.
Hardstikke bedankt voor jullie medewerking aan deze schitterende avond.
Groetjes,
Joris en Karlijn
ps. Bedankt ook voor de goede communicatie in het voortraject.

Monday 09/29/2008 12:11:39am
Naam Erik & Rianne Ton
E-Mail: e.ton@vathorstnet.nl
Boodschap Beste bandleden,
Jullie hebben van ons feest een knalfuif gemaakt!!! Hiervoor willen we jullie enorm
bedanken. Alle gasten waren ontzettend te spreken over 'onze band'. Van het begin tot
het eind SUPER!!!
Groetjes Erik & Rianne

Friday 09/26/2008 7:17:38am
Naam simone broekhof-voets
E-Mail: simonevoets@chello.nl
Boodschap Hoi Direct Inject,
Super bedankt voor afgelopen vrijdag. Het was een geweldig feest en iedereen vond jullie
optreden erg goed, 19 september is vanaf nu een onvergetelijke dag mede dankzij jullie.
Misschien tot ziens en veel succes met de optredens.
Groetjes Simone

Tuesday 06/24/2008 9:09:02pm
Naam Lion en Marieke Houkes
E-Mail: lionhoukes@live.nl
Boodschap Beste leden van Direct Inject,
Vrijdag 30 mei hebben jullie ons en onze gasten een weergaloze bruiloftsavond bezorgd
die wij ons nog lang zullen heugen. De stemming zat er vanaf het begin af aan in en nog
dagen na het feest kregen wij lovende kritieken over jullie optreden.
Heel hartelijk dank en we hopen jullie nog vaker op andere feesten te mogen
tegenkomen.
Lion en Marieke

Friday 05/30/2008 9:36:56am
Naam Arianne en Rene
E-Mail: nvt
Boodschap AFgelopen vrijdag een fantastische feestavond gehad dankzij jullie. Wat een geweldig
bruiloft hebben we gehad.
Jullie zijn een hele leuk band. Een aanrader voor iedereen.
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Sunday 04/13/2008 6:53:46pm
Naam William en Marleen
E-Mail: wa_verschoor@hotmail.com
Boodschap Hoi Direct Inject,
Het is alweer een flinke tijd geleden toen jullie 19 oktober 2007 op onze bruiloft gespeelt
hebben. Direct naar "onze" grote dag zijn we op huwelijksreis gegaan en hebben geen tijd
genomen om wat te schrijven in jullie gastenboek, dus bij deze dan toch nog!!!!
Wat een onwijs gaaf feest hebben jullie er van weten te maken! Helemaal onze stijl. Het
varieerde van vette rock tot oer hollandse oldie's. Van heel veel mensen hebben we alleen
maar positieve reacties ontvangen. Dat was ook wel te zien aan de vulling op de
dansvloer. Van 21.00uur tot 01.30 uur is die niet meer leeg geweest. Mede dankzij jullie
denken we er nog dagelijks aan terug op deze geweldige dag!
Helemaal TOP!
Groetjes,
William en Marleen

Sunday 02/17/2008 11:58:28am
Naam Yvet
E-Mail: bekend
Boodschap Hee Marian, super jullie band!!!
Gave site en de demo's klinken heel erg lekker.
Ik wacht op een uitnodiging !!!
groetjes,
Yvet

Saturday 02/02/2008 11:07:54am
Naam Simon & Janneke
E-Mail:
Boodschap Hee Directinject, jullie hebben van onze 25-jr. bruiloftsfeest een geweldige avond
gemaakt!! De dansvloer was zo ontzettend vol...wat een happening!! Ontzettend bedankt
!

Thursday 07/12/2007 9:09:47pm
Naam Angelique en Bob
E-Mail: nvt
Boodschap Op 25 mei zijn wij getrouwd, wat een geweldige dag! We hebben zo genoten! Jullie
optreden op ons feest was ook helemaal super. We hebben heerlijk gedanst. Ontzettend
bedankt! En als we mensen tegenkomen die een feestje willen houden, zullen we jullie
zeker aanbevelen.

Friday 06/22/2007 9:04:24am
Naam Marcel en Marjolein Dommerholt
E-Mail: m.dommerholt1@chello.nl
Boodschap Hallo bandleden,
Jullie hebben van onze bruiloft op 15 juni 2007 echt een superfeest gemaakt!!! De
dansvloer heeft niet leeg gestaan. Ook van onze gasten kregen wij veel complimenten
over jullie. Wij kunnen terug kijken op een zeer geslaagde dag mede dankzij jullie.
Groeten,
Marcel en Marjolein Dommerholt

Sunday 05/20/2007 8:55:19pm
Naam Remco & Joukje
E-Mail:
Boodschap Hallo Marian, Cor, Marcel, Rico en Jeffry,
We willen jullie via deze weg nog een keer onwijs bedanken voor het geweldige optreden
tijdens onze bruiloft op 27 april 2007!!
Het was echt gaaf! Iedereen ging uit z'n dak en we hebben achteraf heel veel
complimenten gehad over het optreden van de band. Ook leuk voor jullie om te horen
toch!
We zullen jullie zeker aanbevelen als er iemand een band zoekt.
Groetjes Remco & Joukje
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Sunday 01/14/2007 7:51:47pm
Naam Marieke Smidt
E-Mail: m.c.c.smidt@gmail.com
Boodschap Hoi neef Cor en andere leden van de super band Direct Inject (sorry ik ken jullie niet
allemaal bij naam behalve dan Marian). Jullie optreden in de Haen te Hoevelaken was
spetterend. Heb er erg van genoten, jammer dat het niet wat langer duurde, had wat mij
betreft nog wel een paar uurtjes door mogen gaan. Ik kom een volgende gelegenheid
zeker weer eens luisteren en hoop dat jullie dan o.a. het lied I would stay van Krezip en
Feel van Robbie Williams ten gehore brengen.
Groetjes, Marieke

Saturday 11/04/2006 0:31:24am
Naam Dick en Dorenda
E-Mail: dick_deklerk@hotmail.com
Boodschap Hoi beste leden van Direct Inject,
Het is alweer bijna 4 maanden geleden dat jullie op ons feest speelden. Op die
verschrikkelijke warme dag in Krimpen aan de Lek. En ook al was het heet, de sfeer was
top! Vrienden, familie en collega's vonden het feest geweldig en vonden de band echt
super!
De dansvloer was vol, het was genieten. Bedankt voor jullie geweldige optreden. Jullie
zijn echt een aanrader voor bruiloften en andere feesten en partijen!
Proost!
Dick en Dorenda

Monday 08/07/2006 12:05:49am
Naam Een bewonderaar
E-Mail:
Plaats/land midden van het land
Boodschap Is die bassist al bezet?

Wednesday 06/21/2006 11:23:44pm
Naam Mjam
E-Mail: as usual
Plaats/land Maarssen
Boodschap Wow! Helemaal nieuw, jullie site!
Mooi gedaan hoor.
Groetjes, tot horens, Marianne

Tuesday 06/20/2006 8:36:23pm
Naam Daphne & Ans
E-Mail: ddaniels@hetnet.nl
Plaats/land Westervoort
Boodschap 16-06-2006 werd voor ons een onvergetelijke dag. Alles klopte en ook over het
avondfeest met muziek zijn we dik tevreden en krijgen we veel complimenten. Rustig
begin, veel warme romantische nummers (Zij!) en lekker swingen op het eind. En dan ook
nog tussendoor gelegenheid om even bij te praten met de gasten. Kortom mede dankzij
jullie werd het een super avond, die helaas veel te snel voorbij ging. Mooi gezongen, goed
gespeeld, helemaal blij dus. Veel succes verder en groeten van Daphne & Ans

Wednesday 06/14/2006 11:20:36am
Naam Bas Bons
E-Mail:
Plaats/land
Boodschap Wow! Mooie nieuwe site! Goeie foto's! Laterz, Basje!

Saturday 06/10/2006 9:01:55am
Naam Willem & Janneke van Winkoop
E-Mail: willemvanwinkoop@hotmail.com
Plaats/land Nijkerk
Boodschap Direct Inject Bedankt! Wij wilden dansen op onze bruiloft en dat is dan ook wat we,
dankzij jullie, de hele avond hebben gedaan!
Super, tot de volgende keer!

Pagina 8 van 15

Thursday 06/01/2006 3:44:10pm
Naam Emiel en Ingeborg
E-Mail:
Plaats/land Almere
Boodschap Afgelopen vrijdag zijn we getrouwd en jullie hebben ons feest errug opgeleukt!
We hebben heerlijk gedanst, gave nummers en een super optreden!
Dank jullie wel!
Op ons 12 1/2 huwelijksfeest zullen we zeker aan jullie denken!!!

Wednesday 03/29/2006 7:56:03am
Naam Ton en Ilse
E-Mail:
Plaats/land Ede
Boodschap Hee bende, nog superbedankt voor jullie fantastische optreden op ons feest vorige week.
Jullie hebben er echt een TOP avond van gemaakt!

Tuesday 07/05/2005 10:01:21pm
Naam Femke en Michael
E-Mail: femike@zonnet.nl
Plaats/land Hengelo
Boodschap Na een spetterende bruiloft met jullie drie jaar geleden hebben we jullie weer mogen
horen spelen op een bedrijfsfeest. Het was wederom erg gezellig en de sfeer zat er goed
in! Hopelijk kunnen we in de toekomst nog eens vaker van jullie genieten!
Groetjes,
Femke en Michael

Thursday 06/30/2005 12:22:47am
Naam Karin en Willem Cornelissen
E-Mail: wa@chello.nl
Plaats/land Zevenaar
Boodschap 24-06-2005: Op onze bruiloft hebben ze gespeeld, en het was echt super goed, we
ontvingen vele complimenten van onze gasten. De dansvloer heeft niet leeg gestaan. Je
kan duidelijk zien dat deze mensen plezier hebben in het maken van muziek. De goede
nummers op het juiste moment. Wij vinden deze band echt een aanrader voor iedereen
die een leuk feest wil geven!
Groeten,
Karin en Willem Cornelissen

Wednesday 06/08/2005 10:06:31pm
Naam Marco en Ilja Bloem
E-Mail: imnolte@hotmail.com
Plaats/land Nunspeet
Boodschap Hoi Direct Inject,
Hartstikke bedankt voor de fantastische muziek afgelopen vrijdag op onze bruiloft. Mede
dankzij jullie is het een geweldig feest geworden. We hoorden van iedereen dat ze jullie
erg goed vonden en dat ze het prima naar hun zin hadden. En Marian, wat heb je toch
een dijk van een stem!
Groetjes,
Marco en Ilja

Tuesday 05/24/2005 10:18:49pm
Naam Danielle
E-Mail:
Plaats/land
Boodschap Hallo Directinject. Ik vond jullie erg goed vrijdag in Hoevelaken. Leuke nummers speelden
jullie. lekker gedanst!!

Tuesday 05/03/2005 2:57:05pm
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Naam Ron van Arkel (W.A.N.Q.)
E-Mail:
Plaats/land IJsselstein
Boodschap Hallo luitjes,
Complimenten voor de mooie site. Ik heb jullie demo's beluisterd en heb genoten hoor!
Vooral I would stay en Marian dr rap zijn geweldig! Bij gelegenheid wil ik jullie graag live
zien/horen. Greetzzz.

Monday 03/07/2005 7:43:40pm
Naam Vincent en Andrea Tomassen
E-Mail: nvt
Plaats/land Amersfoort, NL
Boodschap Hartelijk dank voor jullie fantastische optreden op ons feestje van afgelopen vrijdag. Het
was voor ons een hele geslaagde avond, en we hebben veel leuke reacties gehad met
name ook over de goede muziek. Het was super.
Hartelijke groeten,
Vincent en Andrea Tomassen

Tuesday 12/14/2004 9:58:04pm
Naam Alex
E-Mail:
Plaats/land Putten
Boodschap He marian en band,
ga zo door he!
het klinkt harstikke goed
grt alex

Sunday 10/17/2004 3:04:36pm
Naam Esther
E-Mail: nvt
Plaats/land IJsselstein
Boodschap Mooie site Marian en de rest!
Ga zo door. Jullie spelen lekker!
gr.
Es

Sunday 07/18/2004 7:26:57pm
Naam Mariska & Erwin
E-Mail:
Plaats/land Maarssen
Boodschap Hallo Direct Inject,
Bedankt voor jullie perfecte en swingende optreden op onze bruiloft vorige week vrijdag!
Ons feest is helemaal geworden zoals wij ons dat hadden voorgesteld, mede dankzij jullie!

Sunday 06/06/2004 10:10:51am
Naam Reint en Geertjen
E-Mail: rgbunte@zonnet.nl
Plaats/land Harderwijk
Boodschap Voor ons is 4 juni een onvergetelijke huwelijksdag geworden. Jullie spetterende en
swingende optreden op ons feest was een perfect einde op een mooie dag. De dansvloer
is niet leeg geweest. Echt super.
Bedankt !!!!!

Monday 05/17/2004 8:10:08pm
Naam Bert en Marieke
E-Mail:
Plaats/land Nijkerk
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Boodschap Hallo allemaal,
Heel erg bedankt voor de geweldige avond!! We hebben heerlijk gedanst en gefeest! We
hebben veel leuke en positieve reacties gehad van onze gasten! Dus iedereen die dit leest
Direct Inject is echt een aanrader!
Groetjes Bert en Marieke

Wednesday 04/14/2004 9:40:01pm
Naam Jeanette & Bastiaan
E-Mail: jenb@chello.nl
Plaats/land Leusden
Boodschap Hallo Cor, Marian, Rico, Jeffry en Marcel,
Bedankt voor jullie spetterende optreden op onze bruiloft afgelopen vrijdag. Het was,
mede door jullie inzet, een onvergetelijke dag!!
groetjes,
Jeanette & Bas

Monday 12/29/2003 2:24:46am
Naam mjam
E-Mail: marianne@click2c.net
Plaats/land maarssen
Boodschap ik wens jullie een goed, gelukkig, gezond en gezellig 2004

Sunday 10/05/2003 2:10:52pm
Naam Gertwin & Chantal
E-Mail: gertwin.chantal@hetnet.nl
Plaats/land Schaijk (NB)
Boodschap Hoi allemaal, bedankt voor de leuke, keigezellige, fantastische, superknallende muziek op
ons huwelijksfeest op 26 september jl. Houdoe en bedankt, het was super. Groetjes,
Gertwin en Chantal

Tuesday 09/02/2003 12:48:00am
Naam Daphne en Michiel Zumbrink
Homepage:
E-Mail: zumendaf@daxis.nl
Site gevonden via: Just Surfed In
Plaats/land Woudenberg
Boodschap Ontzettend bedankt voor de fantastische avond 30-8 j.l. ! Het was al een perfecte dag,
die perfect werd afgesloten vooral dankzij jullie. Goed opgebouwd, zeer goed geluid en
licht en een sfeer om nooit meer te vergeten.
Bedankt !

Friday 07/11/2003 11:41:10pm
Naam Hugo en Karin Steegstra
Homepage:
E-Mail:
Site gevonden via: Just Surfed In
Plaats/land
Boodschap Hoi Allemaal,Op donderdagavond 3 juli hebben jullie er voor ons , door de grote variatie
aan muziek en enthousiaste inzet, een TOP-avond van gemaakt waar we altijd met plezier
naar terug zullen kijken!!Dank jullie wel.Groetjes Hugo en Karin

Tuesday 07/08/2003 10:54:17pm
Naam Anja en Rald
Homepage:
E-Mail: raldschalkwijk@wanadoo.nl
Site gevonden via: E-Mail
Plaats/land Oegstgeest, NL
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Boodschap Hoi Marian, Cor, Jeffry, Ken en Marcel,
Ons feest op 27 juni was mede dank zij jullie een groot succes. De dansvloer was de hele
avond goed gevuld, jullie enthousiaste speelwijze hield de meute op de been. Lekkere
dansmuziek, met veel variatie: van de onvermijdelijke Marco Borsato tot (onze lieveling)
R.E.M. en zelfs Simple Minds. Aan jullie energie leek geen einde te komen, tot 2 uur 's
nachts door zoals vele van onze gasten verbaasd opmerkten. Veel succes in jullie verdere
optredens, en de eerste keer dat we nog een feest organiseren weten we jullie te vinden!
Groet,
Anja & Rald

Saturday 06/28/2003 8:22:37pm
Naam De Koestaltjes
Homepage:
E-Mail:
Site gevonden via: Search Engine
Plaats/land Almere
Boodschap He hallo,
Echt super top dat jullie 16 mei ons huwelijksfeest geweldig hebben gemaakt!!! En ons
speciale liedje van Bon Jovi hebben jullie echt top gedaan! Thanx!
Jerry en Danielle

Friday 06/13/2003 5:38:53pm
Naam Reinate Hop-Kok
Homepage: http://-E-Mail: r.kok@epeaccountants.nl
Site gevonden via: Just Surfed In
Plaats/land Harderwijk/Nederland
Boodschap Bedankt voor het mede mogelijk maken van onze geweldige bruiloft. Het was geweldig en
we hebben van iedereen ontzettend goede reacties gekregen.
Bedankt, Gerald en Reinate Hop

Saturday 03/08/2003 10:39:51am
Naam Mike & Eveline
Homepage: http://geen
E-Mail: mikeveline@hotmailcom
Site gevonden via: Friend
Plaats/land Hilversum/Nl
Boodschap Nog even bedanken voor het te gekke feest vorige week! Jullie hebben het echt tot een
onvergetelijke avond gemaakt. We hebben erg toffe reacties van onze familie en vrienden
gehad!
Bedankt!

Friday 01/10/2003 9:49:55pm
Naam Jeroen & Mireille
Homepage:
E-Mail:
Site gevonden via: Friend
Plaats/land Arnhem, Nederland
Boodschap Jullie kwamen zagen en overwonnen. Het was een geweldig feest, mede dankzij jullie,
dankjewel.

Tuesday 10/22/2002 1:52:11pm
Naam Kenneth & Nicole
Homepage:
E-Mail:
Site gevonden via: Just Surfed In
Plaats/land Doetinchem
Boodschap "de muziek maakt of breekt je feest.."
Jullie hebben het gemaakt!!!!
Bedankt het was super.
Groetjes!
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Monday 08/05/2002 10:40:57pm
Naam F. Donkervoort-de Jong
Homepage:
E-Mail: Femike@zonnet.nl
Site gevonden via: Just Surfed In
Plaats/land Nederland
Boodschap Op 27 juni jl hebben jullie gespeeld op onze bruiloft in Echteld. Het was nooit zo swingend
geworden als jullie er niet waren!!! Het was super. Ook de reacties van gasten waren
harstikke leuk en positief!! Ga zo door!!
Michael en Femke

Tuesday 07/30/2002 4:21:28pm
Naam Ron
Homepage: http://nexus.ianwal.com
E-Mail: ron.strik@worldonline.nl
Site gevonden via: Search Engine
Plaats/land Amersfoort
Boodschap Te gekke site!
(maar dat kan ook niet anders met zo'n orkest!)
Groetjes,
Ron Strik

Sunday 06/30/2002 1:40:21pm
Naam Gert
Homepage: http://www.lets-move.nl
E-Mail: info@lets-move.nl
Site gevonden via: Just Surfed In
Plaats/land Raalte
Boodschap Hallo
Ik ben Gert de toetsenman van ''Lets Move''
Ik vind jullie site er mooi en verzorgd uit zien, ga zo door en heel veel succes met de
band en kom ook onze site bezoeken en teken dan ook onze gastenboek even?
Muzikale groetjes Gert!

Sunday 05/26/2002 7:31:54pm
Naam Trees en Tammo
Homepage:
E-Mail: tammosuk@worldmail.nl
Site gevonden via: Friend
Plaats/land Oukoop in Nederland
Boodschap Door jullie fantastische optreden hebben wij een geweldige avond gehad!! Zeer
professioneel!!! Jullie voelen de sfeer heel goed aan!

Sunday 05/26/2002 4:33:01pm
Naam Edwin en Mieke
Homepage:
E-Mail: mieke_edwin@hotmail.com
Site gevonden via: Just Surfed In
Plaats/land Woerden/Nederland
Boodschap Het feit dat onze gasten (inclusief ons zelf) de hele avond hebben staan swingen, is het
bewijs dat jullie gewoon een goede band zijn met veelzijdige, lekkere dansmuziek. Ook
heel leuk dat jullie de dansvloer oplopen tijdens het optreden.

Thursday 04/25/2002 10:26:47pm
Naam Rene en Sandra Timmer
Homepage: http://nog niet
E-Mail: rene.timmer@wanadoo.nl
Site gevonden via: Just Surfed In
Plaats/land Den Bosch
Boodschap hé bandleden, via deze weg willen we jullie bedanken voor de te gekke feestavond op
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kasteel Heeswijk waar onze familie, vrienden en collega's nog steeds van na genieten.
Het was kei leuk. Ga zo door.

Thursday 04/25/2002 1:03:03am
Naam Aimée
Homepage: http://www.welcome.to/WanQ
E-Mail: marianne@click2c.net
Site gevonden via: Friend
Plaats/land Les Pays-Bas
Boodschap Dit had ik veel eerder moeten doen.
Jullie site wordt leuker en leuker,
net als de onze (same webmaster.....)
Veel succes, tot gauw.

Tuesday 04/23/2002 11:31:40pm
Naam Jennifer & Jos
Homepage: http://--E-Mail: jejo@packardbell.org.nl
Site gevonden via: Friend
Plaats/land Bunschoten
Boodschap Jullie hebben laast op ons feest gespeeld en ik moet nog even zeggen dat het te gek was!
Al onze vrienden praten er nog over! wat voor leuke band jullie waren! GA zo door!!

Tuesday 03/26/2002 7:59:33pm
Naam Alex
Homepage: http://niet van belang
E-Mail:
Site gevonden via: Friend
Plaats/land Nederland
Boodschap He Marian, en de rest, gave site hoor..
groetjes van je "kleine" broertje hi

Sunday 03/17/2002 9:51:22pm
Naam Jack+Ria
Homepage:
E-Mail: jack-ria@hetnet.nl
Site gevonden via: Friend
Plaats/land Lopik-Nederland
Boodschap Heel mooie site! Sukses!

Sunday 02/24/2002 8:18:44pm
Naam Erik van Vliet
Homepage: http://www.daluxfm.nl
E-Mail: erikvanvliet@hotmail.com
Site gevonden via: Just Surfed In
Plaats/land ede
Boodschap Hallo per toeval ondekt op internet
Hallo hebben jullie ook een demo???Of een Cd??
Voor de radio???
Lijkt me leuk...de muziek hier draaien op de radio in de regio Arnhem,Ede,
Bennekom,Oosterbeek en ook op internet te horen all over the World!!
Stuur 1 op lijkt me leuk
Doe er ook een telefoon nr bij....voor een leuk interview op de radio
Erik van Vliet
www.daluxfm.nl

Saturday 01/26/2002 4:34:26pm
Naam Jesía
Homepage:
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E-Mail: jesia@tiscalimail.nl
Site gevonden via: Friend
Plaats/land Nederland
Boodschap ga lekker door.
leukke site en niet te hard slaan pap!.

Tuesday 11/27/2001 11:40:04am
Naam ''Lets Move''
Homepage: http://www.lets-move.nl
E-Mail: info@lets-move.nl
Site gevonden via: Just Surfed In
Plaats/land Raalte/ Hengelo/Borne.
Boodschap Een tegekke website en heel erg goed op gezet, we komen zeker nog eens vaker kijken!
Wij wensen jullie heel veel succes en ga zo door!
Kom ook eens onze site bezoeken en teken dan ook onze gastenboek?
Muzikale groetjes ''Lets Move''

Tuesday 11/27/2001 11:30:09am
Naam Saradja
Homepage: http://surf.to/cherishedteddies
E-Mail: saradja@home.nl
Site gevonden via: Just Surfed In
Plaats/land Raalte
Boodschap Een hele en uitgebreide website, ga zo door en ik wens jullie veel succes!
En kom ook eens mijn site bezoeken en teken dan ook mijn gastenboek?
Groetjes Saradja!

Tuesday 11/13/2001 10:29:45pm
Naam Kennyboy
Homepage:
E-Mail: k.de.ruiter@hccnet.nl
Site gevonden via: Friend
Plaats/land Nederland
Boodschap Ik spreek "voor eigen parochie" maar wat hebben wij een top-site!
All bass-sounds are powered by Alembic & Warwick

Friday 11/09/2001 11:07:33pm
Naam Marian
Homepage: http://welcome.to/directinject
E-Mail: directinject@worldmail.nl
Site gevonden via: Friend
Plaats/land Nederland
Boodschap ja, natuurlijk wil ik de eerste zijn!!!
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