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Onze buurvrouw Trees is een gezellige Amster-
damse tante die je graag aan haar gastvrije 
boezem drukt en altijd een zuurtje in haar tas 
heeft voor eventuele snoepers. Ze is zorg-
zaam op het bemoeizuchtige af. Samen met 
haar man Jan, vormt zij het hoogblonde duo dat 

achter de bar staat bij Café Zwaan. Ome Jan 
houdt wel van een gebbetje en een geintje. Een 
biertje met een borrel en leven alsof het 
vandaag je laatste dag is. Als Jan roept: “Ach 
Trees, zing nog eens een moppie…” geeft hij 
het startsein voor feest!

“Ach Trees, zing nog eens een moppie.” 
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Hoewel Trees een repertoire van hier tot Tokio 
heeft, zingt ze alleen van Nederlandse bodem. 
Niet alleen Hazes of Koos Alberts. Nee, ze galmt 
net zo goed nummers van Nick en Simon (lieve 
jongens), Golden Earring (ze lijken wel stoer 
maar het zijn net zo goed lieve jongens) of zelfs 
Anouk (heeft wel wat van mij weg). 

Kom dansen, feesten, lachen en meezingen. 
Voor iedereen die houdt van warmte en 
gezelligheid.
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Gemoedelijk, humoristisch feest met Nederlandse muziek

Bedrijfs- en familiefeest of in de kroeg. Trees is als typetje/ entertainer inzetbaar 

voor tal van feestelijkheden.

Mogelijk alleen Trees, uit te breiden met Jan en rest van de familie (toiletjuf, 

tafelgoochelaar, feestkapster, troubadour)

Spelletjes, Hollandse quiz, zangwedstrijd, songfestivalblok, geschikt als maatfeest

Ontvangst + 4x ½ uur centraal entertainment afgewisseld met deejay 

ook mogelijkheid als act van 1 uur 
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“Ach Trees, zing nog eens een moppie.” 
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