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Beknopt Programmaoverzicht: Marker Haven Feesten 2013
Donderdag 20 juni
19.00 uur Sport /spel avond
(Klaverjassen, Bridgen, Jeu de Boules, Darten, Puzzeltocht, enz, enz.)
Vrijdag 21 juni
08.30 uur
10.30 uur
15.00 uur
19.30 uur
20.30 uur
21.30 uur
22.00 uur
23.00 uur

Spel Ren je Rot “De Rietlanden” school groep 1 t/m 4
Spel Ren je Rot “De Rietlanden” school groep 5 t/m 8
Kienen voor jong en oud
Marken Got Talent voor kinderen
Band “Road2Nowhere”
Marken Got Talent voor kinderen
Band “Road2Nowhere”
Band ”Jip & de Mannen”

Zaterdag 22 juni
10.30 uur Kinderdoe programma
10.30 uur Palingrookwedstrijd
11.00 uur Havenfeestenbraderie met tussendoor “Skuymkoppe” koor
12.30 uur Sportmiddag
16.00 uur Palingveiling met verloting
17.00 uur DJ “Marco Meijer”
18.00 uur Band “Kees & Ko”
20.00 uur Super playbackshow voor volwassenen
22.00 uur Band “Fragment”
Zondag
10.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
17.00 uur
20.00 uur

23 juni
Kerkdienst
Koffieconcert met diverse orkesten en koren
Kids workshop zeepketting maken
DJ “Marco Meijer”
Havenbuurtband
DJ “Marco Meijer”
Locale verrassingsact
Kleintjes Pils Band
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Woord vooraf.
Wij mogen U voor alweer de 24ste keer welkom heten op de Marker
Havenfeesten, een evenement aan de haven dat een begrip is. In de
jaren dat wij de havenfeesten hebben mogen organiseren heeft het
evenement veel ontwikkelingen mee gemaakt en is nu een
gestroomlijnd evenement met een keur aan artiesten en activiteiten.
Om U elk jaar weer een verfrissend programma te presenteren is voor
ons een uitdaging, succes onderdelen zijn blijvend. Een nieuw
onderdeel dit jaar is ‘Marken Got Talent’ een ongekende talentenjacht
voor onze jeugd. Een spektakel dat U niet mag missen.
Ook nieuw is een workshop ‘Kangoo jumpen’ op de donderdag
avond, een nieuwe verassende sport welke door een ieder is te
beoefenen.
In ons programma boekje kunt u zien wat er dit jaar allemaal
georganiseerd is. Onze doelstelling is gezelligheid met o.a. muziek &
spel.
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
het evenement goed verloopt. Als u dit programmaboekje doorleest
zult u ook relevante info over tijden, de entree e.d. terugvinden.
Op onze website www.MESMarken.nl kunt u verdere info vinden.
Wij wensen iedereen veel plezier en lees voordat je naar de
Havenfeesten komt, nog even de laatste bladzijde
om
onduidelijkheden te voorkomen.
Een festijn dat met veel vrijwilligers gerealiseerd wordt, ook dit jaar
zijn er weer diversen personen en verenigingen die belangeloos hun
bijdrage leveren in welke vorm dan ook, hartelijk dank daarvoor.
Geniet en laten we er ook dit jaar weer een mooi feest van maken, wij
hopen u te mogen ontmoeten op de Haven.

Uiteraard danken wij ook onze sponsors voor hun bijdragen.
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Correspondentie adres :
Marker Evenementen Stichting
p/a Kerkbuurt 166
1156 BR MARKEN

Homepage : www.MESMarken.nl
e-mail : info@mesmarken.nl
 0299 - 742272
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Donderdag 20 juni 2013
Vanaf 19.00 uur

Sport Spel Avond

Kangoo jump (onder voorbehoud)
Iets nieuws voor de donderdag is het geven van een workshop Kangoo
jumpen, wat is Kangoo jump ??
Kangoo jumps zijn een soort skischoenen met daaronder een
veersysteem, zodra je ze aantrekt is het lachen geblazen. De eerste
seconden is het een beetje wiebelen, maar na een minuutje spring je zo
naar de vuurtoren en terug. Is Kangoo jumpen moeilijk, juist niet, laat
je verassen en geef je op !!
De deelname kost € 15,- per persoon.

Wandelpuzzeltocht
Terug van weggeweest is de puzzeltocht, deze tocht met vragen over
Marken en natuurlijk over de Marker Havenfeesten heeft een lengte
van ongeveer 6 km, start en finish is in onze feesttent.
Deelname aan dit loop & puzzelspektakel is gratis.

Darten
Een vast onderdeel van de donderdag is het darten waarbij gestreden
wordt om de 1e plaats bij zowel de mannen als de vrouwen.
De deelname kost € 3,- per persoon, opgeven in de tent om 19.30 uur.

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 1e plaats.
De deelname voor dit onderdeel kost € 5,- per paar.

Klaverjassen
Ook deze keer zal er net als voorgaande jaren weer een klaverjas
toernooi gespeeld worden.
Kosten voor dit onderdeel zijn € 2,50 per persoon.

Jeu de Boules
Voor het derde jaar is Jeu de Boules een onderdeel van de donderdag,
lijkt het je leuk om een keer mee te doen, geef je dan op in de feesttent
Kosten voor dit onderdeel zijn € 2,50 per persoon.
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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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Vrijdag 29 juni 2013
De entreeprijzen voor de feesttent vandaag zijn:
Kienen (9 ronde + 1 superronde)
€ 7,50
Betalen per ronde is natuurlijk ook mogelijk
€ 0,50 / ronde
Avondprogramma (vanaf 19.00 uur)
€ 5,--

08.30-12.15 uur

Lesprogramma

Tijdens de ochtend uren krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 van de
“Rietlanden school” op een speelse manier les in de feesttent.
Deze keer is gekozen voor een spel uit vroegere tijden, namelijk

REN JE ROT
De ochtend wordt verdeelt in twee stukken, eerst mogen de kinderen
van groep 1 t/m 4 en daarna de kinderen van groep 5 t/m 8.
Tijdens dit spel wordt de kinderen een meerkeuzevraag gesteld,
waarna de presentator roept “Rrren jjje Rrrot”, daarna rennen de
kinderen naar het vak met het antwoord welke zij denken dat juist is,
is het juist dan krijgt ieder kind in het juiste vak een punt, wie aan het
eind van het ochtenddeel de meeste punten heeft vergaard is winnaar.
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15.00 uur

Kienen

Tijdens dit leuke spel zijn er weer geweldige prijzen te winnen voor
jong en oud.
Wij hopen net als voorgaande jaren op een grote opkomst.

Vanaf 19.30 uur

“Marken Got Talent” voor kinderen

Dat Markers kunnen zingen, is vorig jaar wel bewezen. Dit jaar is te
zien dat Marken nog veel meer talent in huis heeft! Zingen, muziek
maken en dansen, alles komt aan bod. De jeugd heeft de toekomst, dat
zullen zij vanavond laten zien!

10

OFFICIAL PARTNERS OF HAVENFEESTEN 2013

11

OFFICIAL PARTNERS OF HAVENFEESTEN 2013

12

Vanaf 20.30 uur

Road2Nowhere

Deze gezellige eigentijdse band is al jarenlang een vaste waarde op de
Marker Havenfeesten. R2N opgericht eind 2004 had gelijk al succes
tijdens het “tsunami benefiet festival”begin 2005.
Na enige personeelswisselingen bestaat de nog steeds uit vrienden die
serieus muziek willen maken. Het repertoire welke zij spelen is een
mix van classis rock en recente hits.
Deze band is als volgt samengesteld:
Zang
Zang
Zang
Gitaar en zang
Gitaar en zang
Bas gitaar
Drums

Conny Kamstra
Richard Nanninga
A.T. Zondervan
Jan Jacob Pereboom
Jan Dirk van Altena
Klaas Commandeur
Pouwel van Altena
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23.00 uur

JIP & De Mannen

JIP & De Mannen, een band met ballen. De J is van Janneke
(Zetzema), de nachtegaal van Marken. De I is van Inge (Keppel) en
tot slot de P van Petra (Vollinga). Drie zangeressen die alles uit de
kast gaan trekken om Marken op z’n kop te zetten. Dat lukt natuurlijk
alleen maar met 4 Sterke Mannen op het podium: Wim-‘The Animal’,
Funkin’ Frits, Take it away-Henk en Always on Key-Johan. Met z’n
zevenen gaan ze over De Dijk via Robbie Williams, met Valerie naar
Anouk en met Waylon dansen ze verder in The Scene, waar ze
aangemoedigd worden door Herman Brood. Kortom: een band met
een afwisselende speellijst. Omdat we zelf ook van heel veel
verschillende soorten muziek houden. Wel spelen we alles strak,
pittig, 3-stemmig en zijn we nogal aanwezig. Je kunt dus niet om ons
heen. En dat moet ook niet. Je moet komen dansen en genieten...
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Zaterdag 22 juni 2013
De entreeprijzen voor de feesttent vandaag zijn:
Kinder-doe-ochtend
gratis
Avondprogramma (vanaf 18.00 uur)
€ 7,50
LET OP !!
Vandaag tot 16.00 uur kosten de consumpties die normaal 1 munt
zijn 1,50 euro, en die 2 munten zijn 3,-- euro, daarna gewoon weer
de normale prijzen.

10.30 –12.30 uur

Kinderprogramma

Tijdens deze havenfeesten zullen onze jongste bezoekers vermaakt
worden met allerlei activiteiten, welke zich afspelen in en rond onze
feesttent.

11.00 – 16.00 uur

Havenfeesten braderie

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.

10.30 – 15.00 uur

Palingrook wedstrijd

Net als voorgaande jaren nemen de beste palingrokers van Marken het
tegen elkaar op, de deskundige jury zal bepalen wie zich een jaar lang
de BESTE palingroker van Marken mag noemen
Willen jij en je maatje(s) meedoen, neem dan snel contact op met
Dirk Visser 06-20832553

15

12.30 uur

Sportmiddag

Dit onderdeel van de havenfeesten zal net als voorgaande jaren gaan
zorgen voor de nodige hilarische momenten, deze keer doen we een
competitie op een “zeephelling”. Meedoen aan dit sportspektakel, geef
dan je team (5of 6 personen) op bij onze sportmanager Andre
Lievendag 06-22461235

Tussen 11.00 – 16.00 uur Shantykoor “De Skuymkoppe”
In Schoorl/Groet achter de brede duinen van de Noord-hollandse kust
worden door een groepje enthousiaste "zeelieden" Shanty's gezongen.
De liedjes die zij brengen gaan over de zee en het zeemansleven.
Het koor heet daarom de Skuymkoppe
Bekende Nederlandse zeemansliedjes, maar ook oorspronkelijke Ierse
en Engelse shanty's worden door het koor gezongen.

15.30 uur

Prijsuitreiking Palingrook wedstrijd

De deskundige jury heeft de gerookte paling geproefd en beoordeeld
op diverse criteria, en heeft aan de hand van dit zijn punten gegeven.
Nadat alle punten zijn opgeteld zal de prijs voor beste roker van
Marken worden uitgereikt.
De winnaar mag zich een jaar lang beste palingroker van Marken
noemen, wat toch een hele eer is.
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Haven menu

Groente loempia’s van spinazie en feta kaas
met pikante tomatensaus
( € 5,50 )
******
Hongaarse rundergoulash met paprika
salade en rijst
Of
Gestoofde kip ( Coq au vin ) met
salade en rijst
( € 11,50 )
******
Vanilleijs met boerenjongens
( € 6,00 )
Prijs hele menu € 17,50 per persoon
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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.

18.00 uur

Kees & Ko

Een bijzonder duo is het in muzikaal Nederland. Kees & Ko maken
elk feest door hun luchtige manier van presentatie, de wisselende
keuze van nummers, hun onnavolgbare muzikale kwaliteiten en
tomeloos tempo tot een onvergetelijke happening.
Leo van der Fluit (Ko) en Kees Klaassen (Kees) maken beiden ook
deel uit van de bekende band Flair. Zanger Kees beroert in Kees &
Ko , naast het zingen , ook de snaren van de gitaar, terwijl Leo met
zijn rappe vingers de toetsen laat rammelen. Het is bij deze mannen
vanaf minuut 1 een groot feest! Er mag gerust gesteld worden dat geen
duo in Nederland zo’n breed repertoire op de bühne ten gehore brengt
als deze mannen. Natuurlijk ontbreken ook een aantal Flair nummers
niet, naast veel recent Top 100 werk , Nederlandstalige toppers en
80’s en 90’s klassiekers. Niet voor niks stroomt de agenda bij deze
mannen altijd moeiteloos vol.
Meer info over dit illustere tweetal vindt u op www.keesenko.info
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20.00 uur

Superplaybackshow voor volwassenen

Bij dit superonderdeel van de Havenfeesten strijden de diverse
playback acts om de eeuwige roem, en door de vaak kolderieke
verschijning van de diverse acts draaien de lachspieren van het
publiek overuren.
Wij hopen weer op een gigantisch spektakel in onze feesttent.
Presentatie van dit super onderdeel is in handen van
Andre Peereboom
22.00 uur

Fragment

Spectaculair en verrassend. Fragment is helemaal klaar voor 2013.
Sinds jaar en dag is deze Engels-Nederlandse band een hit op vele
festivals en feesttenten. De humor en de interactie met het publiek
maakt de band overal razend populair. Geen setlists, lekker
improviseren en verzoekjes spelen. Een flinke dosis energie en
aanstekelijk covers in een eigenwijs Fragment-jasje. Fragment verrast
het publiek momenteel met nieuwe elementen tijdens hun toch al
voortreffelijke live-optredens, zoals het originele en grappige gebruik
van zowel live als vooraf opgenomen videofragmenten!
Bereid je voor op het leukste en laat je door Fragment entertainen! De
energieke bassist Jeroen 't Gilde, die Tim Alexander opvolgde, maakt
er samen met gitarist Jono Fosh en drummer, zanger en entertainer
Dave Marriner elke keer weer een dolle boel van.
In 2002/2003 was Fragment dé Radio 3FM Huisband en daarnaast
stonden ze een aantal keren in de Nederlandse hitlijsten. Volgens Giel
Beelen doe je de band met het stickertje 'coverband' ernstig te kort: "Ik
vind ´t een belediging als je ´t een coverband noemt. Ze geven er
gewoon een eigen dimensie aan. En ´t is altijd een feestje. Met de
unieke humor en uitstraling is het één van de allerbeste live bands in
Nederland".
Ook de organisatie van de Zwarte Cross is vol lof. Inmiddels is
Fragment al meer dan 5 jaar de huisband van het grootste festival van
Nederland: "Waar sommige bands 10 man op het podium nodig
hebben om het een beetje te laten klinken, flikt Fragment het met z´n
20

drieën! Ze waren gewoon de allerbeste band van de hele Zwarte
Cross" aldus de organisatie
De samenstelling van deze band is:
Drums/zang
Dave Marriner
Basgitaar/zang
Jeroen ’t Gilde
Gitaar/zang
Jono Fosh

Het hele weekend staan er speeltoestellen voor
de kinderen
De vrijwilligers van de
Marker Evenementen Stichting & de Regio Bank
zullen er dit jaar voor zorgen dat alles goed
verloopt.
21
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Zondag 23 juni 2013
De toegang tot de feesttent is vandaag de gehele dag gratis

10.00 – 11.00 uur

Havenfeestenkerkdienst

De voorganger van deze doopdienst is ds. Gügler.
De opbrengst van de collecte tijdens deze doopdienst zal in zijn geheel
ten goede komen aan de actie “draag een steentje bij tegen
kinderkanker” een actie met als doel om de bouw mogelijk te kunnen
maken van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie.

12.00 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:
• Chr. Muziekvereniging “Juliana”
• Jeugdorkest Chr. Muziekvereniging “Juliana”
• Marker Brass Ensemble
• Marker Mannenkoor
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.

14.00-16.00 uur

Kids workshop zeepketting maken

Onder begeleiding van Aaltje Zeeman kan je zelf een mooie
zeepketting maken. Heb jij zin in een creatieve middag en ben je
tussen de 6 en 14 jaar? Schrijf je dan snel in want vol=vol. Aanmelden
kan door een email te sturen naar info@soulmadelabel.nl
Wil je alvast wat inspiratie opdoen en voorbeelden zien? Kom dan
langs bij de kraam van Soulmade Label tijdens de braderie op 22 juni.
De deelname kost € 12,50,- per persoon.
(inclusief materiaal, drinken en wat lekkers)
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Havenbuurtband

15.00 uur

Het was eigenlijk bedoeld als eenmalig optreden tijdens een buurt
barbecue vorig jaar zomer achter de haven maar ja, het is wat uit de
hand gelopen.... Nu staan ze weer op de haven en wel tijdens de
Marker Havenfeesten!
De muziekstijlen welke deze gelegenheidsband ten gehore zal brengen
zijn Country, Rock & Bleus.
De samenstelling van de band is als volgt:
Zang/gitaar
Zang/gitaar
Zang/gitaar
Basgitaar
Keyboard
Drum

Hester Boes
Dirk de Groot
Jan Cornelis Boes
Klaas Commandeur
Nick Springer
Maikel Schipper
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17.00 uur

Lokale verrassingsact

Aan het eind van deze middag zal een locale act zijn opwachting
maken tijdens de havenfeesten, welke act dat is blijft nog even een
verrassing.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regio Verzekeringen Marken
Kerkbuurt 132 A, 1156 BP Marken
Telefoon (0299) 60 11 84
E-mail: info@bankvanmarken.nl
Internet: www.bankvanmarken.nl

Sport-X-Treme Purmerend
Dubbele Buurt 16-18
1441 CT Purmerend
www.guust.nl
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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
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20.00 uur

Kleintjes Pils Band

Terug van weggeweest, de Kleintje Pils band, maar wat en wie waren
zij ook alweer…………..
Ruim 30 jaar geleden schoten Volendammer popgroepen als
paddestoelen uit de grond en kregen landelijke bekendheid zoals: "The
Cats", "De BZN'", "Left Side" en "Next One".
Ook "De Kleintjes Pils Band" ontstond in deze periode, maar in
tegenstelling tot eerdergenoemde bands specialiseerde deze formatie
zich in het feest-/bruiloftencircuit.
Rond 1972 werden de bandleden beroepsmuzikant en sindsdien zijn
de bandleden van "De Kleintjes Pils Band" ook beroepsmuzikant
gebleven.
De Kleintjes Pils Band hanteert de slogan: "voor ieder wat wils met de
Kleintjes Pils" of ook wel "Van House tot Strauss" (The Beatles, De
Dijk, maar ook Jan Smit of Hazes).
Kortom, van alles wat!Dat dit goed werkt blijkt wel uit het feit dat de
band al meer dan 30 jaar bestaat en nog steeds volop leeft.
Dat een feestband zo lang bestaat is UNIEK te noemen en het zegt dus
eigenlijk genoeg over de kwaliteiten van de band.
Hoe is het mogelijk dat een feestband zo lang beroepsmatig kan
bestaan en elk jaar weer een volle agenda heeft?
Wat maakt deze band zo bijzonder?
Het feit dat de band in de loop der jaren een enorm breed repertoire,
ook actuele nummers uit de hitparade, heeft opgebouwd en hierdoor
bijna altijd in staat te voldoen aan verzoeknummers.
Kortom deze band maakt van een feest van EEN FEEST.
De samenstelling van de band is als volgt:
Zang/gitaar
Zang/toetsen/bas
Zang/drums

Berrie Maurer
Harry Keizer
Willem Jonk
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Hier zou uw advertentie kunnen staan
Interesse ??
Neem dan contact op met één van de bestuurleden
van de

Marker Evenementen Stichting
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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”
EHBO vereniging Marken

KNRM station Marken
Rijkswaterstaat
Watersportver. Marken
Protestants Marken
Stichting Marker Jongeren

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
Alle deelnemers aan de verschillende onderdelen
Alle Buurtbewoners voor hun begripvolle opstelling
Degene die de tent helpen opbouwen en afbreken
Alle mensen die op een of andere wijze een bijdrage leveren aan de
Marker 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.
Wij hopen u te mogen begroeten tijdens de

24e
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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 € 2,-- .
Deze munten verliezen hun geldigheid niet, en zijn ook te gebruiken bij andere
MES-evenementen
De genoemde entreeprijzen gelden voor alle personen welke zich in de feesttent
bevinden, hierop kan geen uitzondering worden gemaakt
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 consumpties genuttigd worden op het
Haven Feestenterrein.
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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==================================================================

Namens de

Marker Evenementen
Stichting
Tot ziens op de 25e

Marker Havenfeesten
Welke gehouden worden op
19 juni t/m 22 juni 2014
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