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Beknopt Programmaoverzicht : Marker Haven Feesten 2009
Donderdag 25 juni
20.00 uur Darten / Bridgen / Klaverjassen / Harten Jagen /
Wandelpuzzeltocht
Vrijdag 26 juni
13.30 uur Kienen
17.00 uur Kinder- & Tienerplaybackshow ( 3 t/m 17 jaar)
21.00 uur Chipz
21.30 uur Veronica drive in show met Rick van Velthuijsen
Zaterdag 27 juni
10.00 uur Kinder-doe-ochtend
11.00 uur Havenfeestenbraderie met tussendoor het “Kapiteinskoor”
11.30 uur Palingrookwedstrijd
12.30 uur Oudhollandse sportmiddag
16.00 uur Palingveiling met verloting
16.30 uur Band “Road 2 Nowhere”
18.30 uur Volwassenen playbackshow
20.30 uur Band “Bears on the Road”
22.30 uur Vrienden van Amstel live band
met in de pauze “Voulez-vous” (Abba act)
Zondag 28 juni
10.00 uur Kerkdienst
11.45 uur Koffieconcert met diverse orkesten en koren
15.00 uur Discotheek “De Smit”
17.00 uur Band “Effe Anders”
met in de pauze “Peter Beense”
20.00 uur Band “Truus Trut & de Terlenka’s”
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Woord vooraf
Wij heten u al weer voor de 20e keer van harte welkom op de Marker
Havenfeesten, dit feesten ooit begonnen om te vieren dat onze
verbindingsdijk 30 jaar bestond is inmiddels niet meer weg te denken
uit de Waterlandse evenementen agenda.
Zoals u in het beknopte overzicht kunt zien is het weer gelukt een
geweldig programma samen te stellen met toppers als Chipz, Veronica
drive in show met Rick van Velthuijsen, de Vrienden van Amstel Live
Band en de niet te missen Peter Beense.
Voorts willen wij u nogmaals op onze ‘regels’ wijzen. Deze regels
zijn met name ingesteld omdat er vanuit de overheden steeds meer
beperkingen worden opgelegd. Bovendien willen wij dat alles tijdens
dit superevenement soepel verloopt. Als u dit programmaboekje
doorleest zult u ook alle relevante info over de tijden, de entree, de
consumptiemunt prijzen en dergelijke terugvinden.
Op onze website www.MESMarken.nl kunt u ook het programma nog
eens nalezen, en kunt u door de links die daar bij de onderdelen staan
nog meer achtergrondinfo ophalen.
Wij wensen iedereen veel plezier, en lees, voordat je naar de Haven
feesten komt, nog even de laatste bladzijde door om onduidelijkheden
te voorkomen.
Uiteraard danken wij al onze sponsors voor hun bijdragen in welke
vorm dan ook.
Het bestuur van de MES kan niet alles alléén regelen, dus werken er
elk jaar diverse personen en verenigingen (belangeloos) mee, hiervoor
onze hartelijke dank.
Wij vertrouwen erop dat het ook dit jaar weer een (zonnig) feest zal
worden.

Veel plezier.
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Correspondentie adres :
Marker Evenementen Stichting
p/a Kerkbuurt 166
1156 BR MARKEN
 0299 – 60 33 01
Homepage : www.MESMarken.nl
e-mail : info@mesmarken.nl
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Reparatie en Verkoop van:
TV, Video, Audio,
Koel-, was- en droogapparatuur

Gijs de Haan
Tel. 0299 - 60 12 38
Mobiel 06 – 20 401 240
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Donderdag 25 juni 2009
Vanaf 20.00 uur
Darten
Een inmiddels vast onderdeel van de donderdag is het darten waarbij
gestreden wordt om de felbegeerde 1e plaats bij zowel de mannen als
de vrouwen
De deelname kost € 3,- per persoon, opgeven in de tent om 19.30uur.
Er wordt zowel door de mannen als door vrouwen een T53 (tactic/501/301) toernooi gespeeld.

Bridgen
Ook dit vaste onderdeel is niet meer weg te denken op het programma.
Rustig maar zeer fanatiek spelen de paren ook hier om de felbegeerde
1e plaats met daar aan vast de zeer kleurrijke wisselbeker.
We hopen dat ook hier weer de opkomst is als voorgaande jaren.
De deelname voor dit onderdeel kost € 5,- per paar.

Klaverjassen
Ook deze keer zal er net als voorgaande jaren weer een klaverjas
toernooi gespeelt worden.
Ook voor dit onderdeel hopen wij weer op een goede opkomst
Kosten voor dit onderdeel zijn € 2,50 per persoon

Harten Jagen
Net als voorgaande jaren maakt ook dit leuke onderdeel weer deel uit
van het programma, om ook diegene die niet kunnen klaverjassen
en/of bridgen een kans te geven om in een toernooi vorm een kaartje
te leggen.
Ook bij dit onderdeel gaan we er vanuit dat de opkomst groot is.
Kosten voor dit onderdeel zijn € 2,50 per persoon

Wandelpuzzeltocht
Ter gelegenheid van de 20e Marker Havenfeesten hebben wij dit jaar
een leuke puzzeltocht uitgezet met vragen over Marken en natuurlijk
over de Marker Havenfeesten zelf, start en finish is in onze feesttent.
Deelname aan dit loop & puzzelspektakel is gratis.
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Vrijdag 26 juni 2009
De entreeprijzen voor de feesttent vandaag zijn:
Kienen
gratis
Kinder- & Tienerplaybackshow (tot 18.00 uur) € 2,50
Avondprogramma (vanaf 18.00 uur)
€ 12,50

13.30uur

Kienen

Tijdens dit wereldberoemde spelletje voor jong en oud zijn er weer
geweldige prijzen te winnen.

17.00uur

Kinder- & Tienerplaybackshow

Net als voorgaande jaren is het ook deze keer weer tijd voor de
superspannende Playbackshow. Anders dan voorheen hebben wij
gemeend de Kinder- en de Tienerplaybackshow gelijktijdig te houden,
zodat wij afhankelijk van het aantal deelnemers de indeling per
leeftijdscategorie gelijkmatig kunnen verdelen.
Mede door bovengenoemde zal de strijd tussen de diverse artiesten
alleen maar spannender worden.
De presentatie van dit leuke spektakel is in handen van:
André Peereboom
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21.00 uur

Chipz

Voor onze jongere bezoekers hebben wij de voor hun bekende groep
Chipz weten te contracteren.
Voor diegene (maar dat zullen er niet veel zijn) die niet weten wie
Chipz is, even voorstellen….
Ch!pz is in april 2003 ontstaan. Na auditierondes kwamen Rachel van
Hoogen (Rach-L) (27 november 1983), Cilla Niekoop (C!lla) (11
december 1985), Peter Rost (Peter) (19 april 1984) en Kevin
Hellenbrand (Kev!n) (14 februari 1985) uit de bus voor een nieuwe
popgroep. De eerste single van Ch!pz, Ch!pz in Black, wist al snel de
top van de hitlijsten te vinden. Wekenlang stond de single in vele
hitlijsten op de eerste plaats. Een platinaplaat was het gevolg.
In februari 2004 kwam het debuutalbum The adventures of Ch!pz uit.
Op dit album stonden niet alleen de nummers Ch!pz in Black en
Cowboy, maar ook de single Captain Hook. Deze single was alleen
een minder groot succes dan de twee voorafgaande singles.
In 2007 startte Ch!pz met hun eerste theatertour, Past: Present: Future
in Nederland. Deze show werd volledig geproduceerd door Joop van
den Ende. Ook kwamen de de single's Cowboy en Ch!pz in Black uit
in Engeland.
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21.30 uur

Veronica Drive in Show
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21.30 uur

Veronica Drive in Show

Keihard terug van weggeweest !!
De Veronica Drive In Show die opnieuw de standaard heeft gezet
voor wat betreft Drive In Shows in het land, met onder andere het
beste in licht, geluid en beeld, in combinatie met ervaren dj's.
Natuurlijk lopen de beste 80's en 90's hits als een rode draad door de
avond, afgewisseld met recente hits uit de Top 40.
De Veronica Drive In Show zal een breed publiek weten aan te
spreken.
Deze avond zal niet minder dan Rick van Velthuijsen zijn kunsten
gaan vertonen, om er voor te zorgen dat de tent op zijn kop gaat.
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Zaterdag 27 juni 2009
De entreeprijzen voor de feesttent vandaag zijn:
’s morgens tot 16.30 uur
alles gratis
Playback voor volwassenen (tot 18.00 uur)
€ 2,50
Avondprogramma (vanaf 18.00 uur)
€ 12,50

LET OP !!
Vandaag tot 16.00 uur kosten de consumpties die normaal 1 munt
zijn 1,25 euro, en die 2 munten zijn 2,50 euro, daarna gewoon
weer de normale prijzen.

10.00 – 13.00 uur

Kinderdoe-Ochtend

Tijdens deze doe ochtend worden de kleinste kinderen bezig gehouden
met knutselen en van alles en nog wat.
Voor de kinderen van ongeveer 6 tot 11 jaar is er een “Sportochtend”
met spelletjes als zaklopen, klunen, enz…
Je mag je opgeven als groep (4 personen) of alleen, dan vormen wij
een groep.
Je kan je opgeven bij onze sportcoach Andre Lievendag 06-22461235
wel moet je erbij vermelden dat het om de ochtend gaat.

11.00 – 16.00 uur

Havenfeestenbraderie

Tijdens deze Braderie zullen de verenigingen, stichtingen en
dergelijke aangevuld met een paar particulieren, u de leukste
spelletjes, de lekkerste hapjes en de mooiste (hebbe) dingen
aanbieden.
Wilt u ook met een kraampje op de braderie staan, neem dan snel
contact op met Dirk Boes 06-48197907.
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11.30 – 15.00 uur

Palingrookwedstrijd

De beste palingrokers van Marken !! nemen het tegen elkaar op, om te
zien wie door de deskundige jury wordt aangewezen als Beste
palingroker 2009.
Willen jij en je maatje(s) ook meedoen, neem dan snel contact op met
Dirk Visser 06-20832553

12.30 uur

Sportmiddag

Met dit vaste onderdeel van de havenfeesten gaan wij terug in de tijd
en daarom hebben wij een sportmiddag georganiseerd met alleen
spelletje vanuit de begin jaren (zaklopen, beschuitfluiten , klunen, enz,
enz…). Kortom dit zal weer de nodige hilarische momenten
opleveren, wanneer diverse (vrienden)teams het tegen elkaar opnemen
tijdens deze ludieke wedstrijden.
Wil je als team meedoen aan dit sportspektakel, geef je dan op bij
onze sportmanager Andre Lievendag 06-22461235

Tussen 11.00 – 16.00 uur “Kapiteinskoor”
Tijdens de braderie zal het Kapiteinskoor de braderie opluisteren met
een twee tal optredens om de sfeer deze middag te verhogen.
Voor diegene die niet weten wie het Kapiteinskoor is, hieronder een
korte biografie.
Het Kapiteinskoor werd op 10 januari 1996 opgericht in Zaandam en
staat onder muzikale leiding van Carel van de Nes uit Koog aan de
Zaan. De muzikale begeleiding is in handen van top-accordeonist
Peter Batenburg en de bekende slagwerker Rein Vreeling.
Het koor beschikt over 92 zangers en wordt gesteund door 80
donateurs. In twaalf jaar groeide Het Kapiteinskoor naar grote
populariteit, wat wel blijkt uit de bijna 600 optredens, die in deze
periode werden verzorgd.
Wil je lid worden meldt je dan aan op woensdagavond in café De
Kapiteinshut. Je wordt dan uitgenodigd om drie avonden mee te
oefenen, en kan daarna besluiten of je lid wil worden.
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Vrijdag
Speciaal voor de Havenfeesten onze heerlijke
Kipsate vandaag € 10.00
Zaterdag
Vandaag onze heerlijke broodjes voor een leuke prijs
Oostersbroodje vandaag € 3,50
Broodje hete kip € 3,50
Waldkorn gerookte zalm € 4,00
Waldkorn gezond vandaag € 10.00
Zondag
Honger gekregen van al dat feesten
Dan mag je dit niet missen
Biefstuk De Visscher
Vandaag € 10,00
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15.30 uur

Prijsuitreiking Palingrookwedstrijd

De deskundige jury heeft de gerookte paling geproefd en beoordeeld
dus zal nu de prijs voor beste roker van Marken worden uitgereikt.

16.00 uur

Veiling & Verloting gerookte paling

De gerookte paling zal door onze deskundige veilingmeester per
opbod worden verkocht zolang de voorraad strekt.
Tevens zullen er, mits er voldoende paling voorhanden is, een paar
pondjes natte paling worden geveild.
Ook zullen de pondjes paling worden verloot waarvan de loten zijn
verkocht tijdens de braderie.

16.30 - 18.00 uur

Road 2Nowhere

R2N is een Marker band, waarvan de leden al jaren lang samen met
veel plezier en passie muziek maken.
Na een tijdje op de akoestische toer te zijn geweest (noodgedwongen
zonder drummer), is R2N weer terug op oorlogssterkte.
Uitgangspunt voor de leden is altijd geweest : “goede muziek in een
gezellige sfeer”.
Naast de leden van het eerste uur; Conny, AT, Richard, Klaas en Jan
Jacob is Pouwel van Altena de gelederen van R2N komen versterken.
Tijdens de Havenfeesten zal Mathijs Boes, Pouwel op drums
vervangen.
De samenstelling van deze band is:
Zang
AT
Zang
Conny Boes
Zang
Richard Nanninga
Gitaar & zang Jan Jacob Pereboom
Basgitaar
Klaas Commandeur
Drums
Mathijs Boes (i.v.m. afwezigheid Pouwel)
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18.30 – 20.30 uur

Superplaybackshow

Bij deze playbackshow die elk jaar in populariteit toeneemt, gaan wij
er vanuit dat het net als voorgaande jaren weer een geweldig luister en
kijk spektakel zal zijn, waarbij de lachspieren overuren moeten
draaien en het een gigantisch feest zal zijn in de tent.

20.30 – 22.15 uur

Bears on the Road (BotR)

BotR (Bears on the Road) is een 7-persoons pop/rock coverband. Het
repertoire is divers, oude en recente rockmuziek en (neder)pop. Door
het brede repertoire zijn ze ook breed inzetbaar. Ze voelen zich thuis
in een gezellige kroeg, gaan ervoor op een bruiloft, knallen op een
festival of (bedrijfs)feest(je) het maakt ze niet uit... Zij spelen
nummers van o.a. CCR, Golden Earring, The Rolling Stones, ZZ
Top, De Dijk, Anouk, Amy Macdonald enz.
De samenstelling van deze band is:
Zang
Jurie van Veen
Zang & precusie
Neeltje Zeeman
Gitaar
Klaas Kes
Gitaar
Jan Kaars
Basgitaar
Klaas Springer
Keyboards
Gerard Schilder
Drums
Mathijs Boes
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22.30 uur

Vrienden van Amstel live band

Voor de zaterdagavond hebben wij een geweldige band kunnen
contracteren. Deze band, bekend van de Vrienden van Amstel live
concerten, bestaat uit muziekanten met stuk voor stuk een
conservatorium achtergrond.
Met repertoire van o.a de Dijk, Van Dik Hout, Doe Maar , het Goede
Doel maar ook artiesten als Marco Borstato en Rob de Nijs moten zij
de feesttent op zijn kop kunnen krijgen.
Kortom deze band moet volgens onze mening garant staan voor een
gezellig avondje uit.
Tijdens de pauze van de Vrienden van Amstel live band zal het
podium gevuld worden door de formatie

Voulez vous (Abba act)
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De formatie Voulez vous zal tijdens hun optreden als rode draad het
thema gebruiken, waar zijn ze gebleven, de tijden van de echte
popmuziek? De tijden dat alleen de muziek je een goed gevoel
bezorgde en dat je niet verblind werd door videoclips en de outfit van
de zangers en zangeressen.
Waar zijn ze gebleven, de tijden van ABBA? Vier “echte” ABBAfans, die héél toevallig sprekend lijken op Agnetha, Annifrid, Björn en
Benny, nemen u mee naar toen.
Ze komen allemaal voorbij, de grote hits van de Zweedse superband
die bij iedereen wel iets van sentiment oproept. Iedereen die van
ABBA houdt zal bij het horen van Voulez Vous niet stil kunnen
blijven zitten! En dat hoeft ook niet, wat ons betreft…

Het hele weekend staat er een springkussen voor de
kinderen
De vrijwilligers van
“IJsclub Marken”
zullen dit begeleiden en de opbrengst
van het springkussen is
dan ook ten bate van

“IJsclub Marken”
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Zondag 28 juni 2009
De toegang tot de feesttent is vandaag de gehele dag gratis

10.00 – 11.00 uur

Havenfeestenkerkdienst

De voorganger van deze dienst is ds. Gügler
Het thema van deze dienst zal zijn “Ik geloof het wel”
De dienst wordt muziekaal begeleid door een “Gospelduo”

11.45 uur

Koffieconcert

Net als voorgaande jaren zijn ook dit jaar diverse verenigingen bereid
gevonden mee te doen aan dit langstlopende onderdeel van de Marker
Havenfeesten.
De deelnemers deze morgen zijn:
Jeugdorkest Chr. Muziekvereniging “Juliana”
Chr. Gemengd koor “Marcantat”
Marker Brass Ensemble
Chr. Muziekvereniging “Juliana”
Marker Mannenkoor
Tevens zal dit koffieconcert worden opgeluisterd met een optreden
van Janneke Zetzema
Aan het eind van dit koffieconcert zullen alle deelnemende
verenigingen een grandioze finale verzorgen.
Tijdens dit grandioze concert krijgen alle bezoekers (zolang de
voorraad strekt) een kopje koffie met een petit fourtje aangeboden.
Het koffieconcert wordt gecoördineerd door Trijntje de Vries – Visser
die tevens de presentatie in handen heeft.
De dekschuit waarop de koelcontainer en de biertanks staan
is in bruikleen van

Havenbedrijf Amsterdam
De MES Bedankt Havenbedrijf Amsterdam Hartelijk
20e jaargang nr.1
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15.00 uur

Discotheek “De Smit”

Tijdens hun afscheidstournee zullen the “good old
boys” nog één maal onze feesttent aandoen met
hun golden oldies.
Hier moet je bij zijn voor de meeste gezelligheid.
Er wordt “ouderwetse” plaatjes gedraaid, vanaf de jaren 50 tot nu.

17.00 uur

Effe Anders

De coverband FF Anders uit Zaanstreek-Waterland bestaat al enige
jaren, en hebben in voorgaande jaren ook met succes op de
Havenfeesten gespeeld. Zij hebben in de loop der jaren een
afwisselend repertoire opgebouwd met bekende hits uit de jaren 70 en
80, maar ook veel Nederlandstalige muziek passeert de revue.
Uitgangspunt voor Effe Anders is het om een gezellige sfeer op te
bouwen en om iedereen een gezellige tijd te bezorgen .
De samenstelling van deze band is:
Zang
Maaike Vos
Zang & Basgitaar
Rob Al
Zang & Keyboards
André Peereboom
Sologitaar
Gerrit Thesing
Slaggitaar
Frank Mol
Drums
Wim Brondgeest
Nieuwsgierig geworden: www.ffanders.run.po
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Tevens hebben wij niet minder dan “ Peter Beense” bereid gevonden
de pauze van Effe Anders op te luisteren met een geweldig optreden.

Voor Peter is zingen zijn grote passie, maar om van een passie je
beroep te maken moet er heel wat gebeuren, zo rolden hij, om in zijn
onderhoud te voorzien, van het ene baantje naar het andere. Intussen
deed hij mee aan alle mogelijke talentenjachten, o.a. in het befaamde
“Shorts of London”.
Op een gegeven moment werkte hij als kelner op het Rembrandsplein,
en daar merkte hij dat de horeca hem goed lag. Dat was helemaal het
geval toen hij als zingende kelner in het “Hof van Holland” aan de
slag kon gaan.
Elke Amsterdammer kent de volkszanger Peter Beense inmiddels als
Ajax fan. Hij was de eerste niet-voetballende artiest op de grasmat van
de Ajax Arena. Ook zong hij bij de historische Ajax huldiging voor
200.000 mensen op het Museumplein.
In de Arena trad Peter vaker op. Bij de feestavond voorafgaande aan
het huwelijk van Prins Willem-Alexander en Maxima, of als
voorprogramma bij de concerten van André Hazes. En uiteindelijk, na
diens overlijden, ook bij de gigantische herdenkingsplechtigheid voor
André in de Arena
20e jaargang nr.1

De afgelopen maanden werkte Peter hard aan zijn nieuwe album
“Voor mijn vrienden”. Voor de productie tekende John van de Ven
(o.a. 25 jaar lang de vaste producer van Andre Hazes), en het album
werd opgenomen in de fantastische studio van Hans Aalbers. Naast
gezellige liedjes als
“Jij hoort bij mij”, “Nooit meer naar huis”, en “Doe ’t nog een keer”
behoren ook de prachtige ballads zoals “Was jij maar hier”, “Mijn
kleine wereldwonder” en het aangrijpende “Duizend lieve kusjes” tot
de hoogtepunten van dit album.
Een duet met zijn dochter Melanie was een langgekoesterde wens van
onze Amsterdamse volkszanger. Op “Samen zijn we een” laat zij
horen dat we in de toekomst ook van haar nog wel het een en ander
kunnen verwachten.
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Fa. TERRA
HANDEL IN HOUT,PLAAT EN

BOUWMATERIALEN
OVERLEEK 17, 1141 PE
MONNICKENDAM
TEL: 020-4361376
FAX:020-4361396
e-mail:info@houthandelterra.nl
www.houthandelterra.nl
openingstijden: ma-vr 8.00-17.15 uur
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20.00 uur

Truus Trut & de Terlenka’s

Op de immer durende zoektocht
naar talent stuitten onze MES
scouts in een enclave op de
Veluwe op een unieke familie.
Op een boerenplaats, verborgen
tussen struikgewas en bomen
troffen zij daar 5 broers en een
zuster aan, die gezamenlijk
leven in een boerderij waar de
tijd lijkt te hebben stilgestaan.
Het gezin stamt uit een zeer
conservatief geslacht, maar heeft zich na het verscheiden van pa en ma
en dwars tegen hun geloofsovertuiging in, toch enkele hedendaagse
verworvenheden eigen gemaakt.
Zo houden zij er een gezamenlijke hobby op na. Na gedane arbeid
musiceren zij dagelijks in de grote boerenschuur. Het is niet
verwonderlijk, dat mede onder invloed van hun conservatieve
achtergrond, de belangstelling van de familie sterk uitgaat naar het
Hollandstalig repertoire.
Ons voorstel om Nederland kennis te laten maken met de
familiehobby stuitte in eerste instantie op veel weerstand,
wereldvreemd en eenkennig als broers en zuster zijn.
Na veel vijven en zessen, en het vooruitzicht van een aantrekkelijke
vergoeding voor relatief lichte arbeid, gingen zij toch overstag.
Wij presenteren u vol trots, straight from the Veluwe:

Truus Trut & de Terlenka's
Truus en haar broers Thijs, Tinus, Teun, Ted en Tom brengen een
avondvullend programma, met louter smartlappen en meezingers van
hun grote helden.
Kortom deze band zal de finale onze 20e Havenfeesten opluisteren met
een geweldig optreden.
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Op voorhand willen we de volgende stichtingen,
verenigingen en instellingen bedanken voor hun
medewerking:
(in willekeurige volgorde)
IJsclub Marken
Brandweer Waterland post Marken
Gemeente Waterland
Chr. Basisschool “de Rietlanden”
Protestants Marken
Stichting Marker Jongeren

KNRM station Marken
Rijkswaterstaat
Watersportver. Marken
Dorpshuis “het Trefpunt”
EHBO vereniging Marken

Ook willen we de volgende mensen bedanken, die (al dan niet)
vrijwillig meewerken aan het evenement:
(in willekeurige volgorde)
Coördinator en presentator van het Koffieconcert
Coördinator en juryleden van de Palingrookwedstrijd
Juryleden en presentator van de Playbackshows
Alle nachtwakers
Alle barkeepers
Alle scheidsrechters van de sportmiddag
Havenmeester van Marken
Havenmeester van Edam
Alle deelnemers aan de verschillende onderdelen
Alle Buurtbewoners voor hun begripvolle opstelling
Degene die de tent helpen opbouwen en afbreken
Alle bezoekers van de Marker Haven Feesten
Alle mensen die op een of andere wijze een bijdrage leveren aan de
Haven Feesten
En al degene die we hier vergeten zijn te noemen.
Zonder de in de advertenties genoemde bedrijven en de
bovengenoemde instellingen, verenigingen, stichtingen en mensen
is het onmogelijk voor ons om de Marker Haven Feesten succesvol
te organiseren.
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Wij hopen u te mogen begroeten tijdens de

20e

Nog even dit . . . .
Tijdens de Marker Haven Feesten worden de consumpties afgerekend met de
Groene MES-consumptiemunten, die elke dag te koop zijn.
Prijs per stuk € 1,75 .
Deze munten verliezen hun geldigheid niet, en zijn ook te gebruiken bij andere
MES-evenementen
De Marker Evenementen Stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
diefstal of vermissing van eigendommen. Ook kan zij niet aansprakelijk gesteld
worden voor letsel opgelopen tijdens de Marker Haven Feesten
De consumpties worden getapt in hard plastic glazen,
welke niet in de afvalbakken dienen te worden gedeponeerd
Er worden alleen alcoholhoudende consumpties verstrekt
aan personen welke een polsbandje dragen
Aan personen beneden de 16 jaar
worden géén alcoholhoudende consumpties verstrekt.
De handel, gebruik etc. van elke vorm van drugs is ten strengste verboden.
Volgens de door de gemeente afgegeven vergunning is de MES aansprakelijk
voor elke geschonken alcoholhoudende consumptie. In verband hiermee mogen
er geen zelfmeegebrachte consumptie’s genuttigd worden op het
Haven Feesten-terrein.
VEEL PLEZIER EN.....
TOT ZIENS
De Marker Haven Feesten worden georganiseerd door de Marker Evenementen
Stichting
Dit boekje is gedrukt onder voorbehoud van fouten.
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