25e

19 juni tot en met 22 juni

2014
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Beknopt Programmaoverzicht: Marker Haven Feesten 2014
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Beknopt Programma:
Donderdag 19 juni 2014
20.00 uur Sport /spel avond
(Klaverjassen, Bridgen, Jeu de Boules, Darten)
20.00 uur Vissen
Vrijdag
10.00 uur
15.00 uur
19.30 uur
23.00 uur

20 juni 2014
Kienen voor jong en oud
Kinderplaybackshow
Mèreker Challenge i.s.m. Chr. Muziekvereniging ‘Juliana’
Band ‘Road2Nowhere’

Zaterdag 21 juni 2014
08.00 uur Vissen
11.00 uur Palingrookwedstrijd
11.00 uur Havenfeestenbraderie met tussendoor ‘Skuymkoppe’ koor
12.30 uur Sportmiddag
16.00 uur Palingveiling met verloting
19.00 uur Band ‘ff Anders’
Vanaf
21.00 uur Band ‘The Gringos’
3JS
Nick & Simon
Zondag
10.00 uur
12.00 uur
15.00 uur
17.00 uur
20.00 uur

22 juni 2014
Kerkdienst
Koffieconcert met diverse orkesten en koren
Discotheek ‘De Smid’
Volwassenen playbackshow
Band ‘Weer te laat naar bed’
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Woord vooraf,
Wij mogen U voor alweer de 25ste keer welkom heten op de Marker
Havenfeesten, een evenement aan de haven dat een begrip is
geworden.
De Marker Havenfeesten een FEEST, in de jaren dat wij voor U het
evenement hebben mogen organiseren is er veel veranderd en heeft
het evenement veel ontwikkelingen mee gemaakt en is nu een
evenement met een keur aan artiesten en activiteiten voor jong en oud.
We hebben voor U een programma waar oude en nieuwe onderdelen
in voorkomen om samen de 25 jaar te ervaren. Een start in 1990
d.m.v. samenwerking, als SMJ werd het daarna opgepakt waarna de
MES het na de oprichting in 1996 vanaf 1997 verder ontwikkelde tot
het evenement van vandaag.
De Havenfeesten voor de 25ste keer een prestatie waar wij als Markers
allemaal trots op kunnen zijn, een evenement waar elk jaar naar
uitgekeken wordt.
Om “ons Marker” jubileum te vieren zijn er vele optredens waaronder
een speciaal optreden van Nick en Simon en de 3JS.
In ons programma boekje kunt u zien wat er dit jaar allemaal
georganiseerd is. Onze doelstelling is gezelligheid met o.a. muziek en
samenhorigheid.
Elk onderdeel heeft zijn voorbereiding waar velen bij betrokken zijn,
ook dit jaar is de ‘Mèreker Challenge’ een muzikaal hoogtepunt mede
mogelijk gemaakt door onze Christelijke muziekvereniging ‘Juliana’,
onze dank daarvoor.
Een spektakel dat U niet mag missen.
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.
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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 ook. Geniet en laten we er ook dit jaar
een speciaal feest van maken, wij hopen u te mogen ontmoeten op de
Haven.
Uiteraard danken wij ook onze sponsors voor hun bijdragen.
namens bestuur van de Marker Evenementen Stichting.
Dirk Boes (voorzitter MES)
Correspondentie adres :
Marker Evenementen Stichting Homepage : www.MESMarken.nl
p/a Kerkbuurt 166
e-mail : info@mesmarken.nl
1156 BR MARKEN
 0299 - 742272
OFFICIAL PARTNER OF HAVENFEESTEN 2014
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Een woordje van een oud (SMJ) voorzitter,
Deze zomer staat voor de 25e keer de havenfeesten op het programma.
Een jubileum!
De organisatie is sinds jaar en dag in handen van de MES. Toch heeft
de MES het niet altijd georganiseerd. In de beginjaren was het de SMJ
die het evenement vorm gaf. De allereerste keer dat er een grote tent
verrees aan de noordkant was onder leiding van Freek Schouten.
Freek was destijds voorzitter van de SMJ. Ik was toen secretaris. Hoe
het precies in elkaar stak weet ik niet meer maar de gemeente had
gevraagd of de Zonnewijzer het evenement kon organiseren. Nog
nooit hadden we een feest van dit kaliber georganiseerd maar toch
gingen we er vol voor. Met Freek hadden we een mannetjesputter in
huis die overal wel zijn connecties en mannetjes had. De tent werd
gehuurd bij het Aalster tentenbedrijf en vol overgave gingen we er
tegenaan. Het werd een daverend succes. Dat blijkt wel want het
format van destijds wordt nu nog steeds gebruikt. De viswedstrijd,
koffieconcert, kerkdienst; het is er allemaal nog!
Na het succes van de eerste keer moest er een vervolg komen, maar nu
zonder Freek. Freek had de liefde van zijn leven gevonden en
verdween over de plas naar Amerika. Hij gaf het stokje over aan de
secretaris en oeps ik was voorzitter. Zonder Freek en nu onder mijn
leiding een grote tent aan de haven: dat wordt wat. Wel nu het werd
ook wat. Met een enthousiaste groep bestuursleden en een paar
vrijwilligers gingen we aan de slag. Met het draaiboek van het eerste
jaar erbij was het al een stuk eenvoudiger.
Tegenwoordig zijn er voor de diverse dagdelen en werkzaamheden
meerdere vrijwilligers. Zo’n 24 jaar geleden lag dat anders. Het
meeste werk werd door de bestuursleden zelf verricht. Dat begon al
met het opzetten van de tent, het inrichten, bardienst, bonnenverkoop,
koffiezetten, etc. etc. Thuis kwam je alleen om te slapen. Een groot
verschil tussen vroeger en nu is ook de professionalisering.
Neem bijvoorbeeld het schenken van een mixie. Nu gaat dat via een
maatbeker. Vroeger schonk je een mixie in op gevoel. “Ah Elbert
gooi ur nag een scheutje baij”. Dat extra scheutje leidde vaak wel tot
pootje over taferelen en openbare dronkenschap.
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Wat me nog goed bijstaat is de zondag. Het bulderde van de wind en
ik vreesde met grote vreze dat de tent het niet zou houden. Overleg
met de burgemeester leek me noodzakelijk. Om beurten liepen we
rondjes om te tent om te zien of de haringen het hielden. Het is
allemaal goed afgelopen. Door de storm gingen de concertdeelnemers
na afloop niet naar huis en werd het in de middag een dolle boel. Het
dak ging er af maar dat kwam niet door de wind. Tjonge wat een feest
met de Marker bevolking. Het deed me denken aan de slotprent van
Asterix en Obelix.
Het organiseren en meewerken was een fantastische ervaring en ik
kijk er met plezier op terug. De SMJ mag er trots op zijn dat zij de
geestelijk vader is van de havenfeesten. Nu het de stichting wat
minder gaat kan zij een duwtje in de rug goed gebruiken, dus Marker
jeugd koester wat je hebt, wordt lid en bezoek de Zonnewijzer. De
oudere jeugd (25 jaar en ouder) kan de stichting financieel helpen
door donateur te worden.
De MES wil ik bij deze van harte gelukwensen met het jubileum en ik
wens ze veel succes bij de activiteiten die zij voor de Marker
bevolking organiseren.
Elbert Stoker
OFFICIAL PARTNER OF HAVENFEESTEN 2014
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Donderdag 19 juni 2014
Vanaf 20.00 uur

Sport Spel Avond

1e ronde Vissen
Terug van weggeweest tijdens deze 25e editie van de havenfeesten is
het traditionele vissen, waarbij gestreden zal worden wie de meeste
vissen vangt en wie de grootste vis.
Het aas voor deze viswedstrijd zal ter beschikking worden gesteld
door de Marker Evenementen Stichting, gebruik van zelf meegebracht
aas is niet toegestaan
De kosten voor deelname aan dit onderdeel zijn € 2,50 per persoon,
opgeven kan in de tent vanaf 19.30uur.

Darten
Een vast onderdeel van de donderdag tijdens de afgelopen 25 jaar, is
het darten waarbij gestreden wordt om de 1e plaats bij zowel de
mannen als de vrouwen.
De kosten voor deelname aan dit onderdeel zijn € 3,-- per persoon,
opgeven kan in de tent vanaf 19.30 uur.

Bridgen
Ook dit onderdeel is al jaar en dag een vast onderdeel op de
donderdag en mag daarom ook dit jaar niet ontbreken. Rustig maar
zeer fanatiek, spelen de paren ook hier om de 1e plaats.
De deelname voor dit onderdeel kost € 5,-- per paar.

Klaverjassen
Wat inmiddels ook een begrip is geworden is het klaverjastoernooi en
daarom mag ook dit onderdeel tijdens deze speciale editie niet
ontbreken.
Kosten voor dit onderdeel zijn € 2,50 per persoon

Jeu de Boules
Ook tijdens deze 25e havenfeesten 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, eigen materiaal is niet nodig, er is altijd materiaal wat
je kan lenen
Kosten voor dit onderdeel zijn € 2,50 per persoon
9
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Regio Verzekeringen Marken
Kerkbuurt 132 A, 1156 BP Marken
Telefoon (0299) 601184
E-mail: info@regioverzekeringenmarken.nl
Internet: www.regioverzekeringenmarken.nl
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Vrijdag 20 juni 2014
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)
€ 7,50

10.00 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.

15.00 uur

Kinderplaybackshow

Dit onderdeel, welke zeker niet mag ontbreken tijdens deze 25e
Havenfeesten, is altijd superspannend. Net als vorig edities zullen de
deelnemers afhankelijk van het aantal inschrijvingen per
leeftijdscategorie gelijkmatig worden ingedeeld.
De presentatie van dit leuke spektakel is in handen van:
André Peereboom

19.30 uur

Mèreker Challenge

De Mèreker Challenge wordt na groot succes in 2012 nu voor de
tweede keer georganiseerd i.s.m. Chr. Muziekvereniging ‘Juliana’.
Wie volgt Agnita op als winnaar van deze spectaculaire talentenjacht?
Jouw stem telt! Een vakjury bepaalt 50% van stemmen en de
bezoekers bepalen per SMS de andere 50%.
Kom genieten, moedig de deelnemers aan en laat je stem gelden!
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23.00 uur

Road2Nowhere

Deze oudgediende op de Marker Havenfeesten is een gezellige band
uit Marken met een zeer gevarieerd repertoire.
Muziek uit de jaren ’70, ’80, Rock and Roll, eigentijdse muziek maar
ook een potje stevige rock kan je van deze band verwachten
Deze band is als volgt samengesteld:
Zang
Conny Kamstra
Zang
Richard Nanninga
Zang
Aaltje Trijntje Zondervan
Gitaar en zang
Jan Jacob Pereboom
Bas Gitaar
Klaas Commandeur
Keyboard
Nick Springer
Drum
Jan Zeeman
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Zaterdag 21 juni 2014
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door een donatie uit het
Coöperatiefonds van Rabobank Waterland en Omstreken
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De entreeprijzen voor de feesttent vandaag zijn:
Avondprogramma (vanaf 18.00 uur)
uitverkocht

LET OP !!
Vandaag tot 16.00 uur kosten de consumpties die normaal 1 munt
zijn € 1,50, en die 2 munten zijn € 3,00, daarna gewoon weer de
normale prijzen.

08.00 uur

2e ronde Vissen

De strijd om wie de meeste vissen vangt en wie de grootse, gaat deze
dag zijn tweede ronde in, wie na afloop van deze tweede ronde de lijst
aanvoert mag zich beste visser Havenfeesten 2014 noemen.

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.

11.00 – 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
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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 ‘Stormbaan’. Meedoen aan dit sportspektakel, geef
dan je team (5 of 6 personen) op bij onze sportmanager.
André Lievendag  06-22461235

Tussen 11.00 - 16.00 uur Koor ‘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 palingroker 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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Havenfeesten menu
Tomatensoep
Of
Uiensoep
******
Biefstuk de Visscher met frietjes en salade
Of
Sliptong met frietjes en salade
******
Dame Blanche
Prijs hele menu € 21,50 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.

19.00 uur

ff 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 ff Anders is het om een gezellige sfeer op te
bouwen en om iedereen een gezellige tijd te bezorgen.
Deze band is als volgt samengesteld:
Zang
Maaike Vos
Zang & Basgitaar
Rob Al
Zang & Keyboards
André Peereboom
Sologitaar
Gerrit Thesing
Slaggitaar
Frank Mol
Drums
Wim Brondgeest
Nieuwsgierig geworden: www.ff-anders.net
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Vanaf 21.00 uur

The Gringos

The Gringos uit Volendam, een band die aardig weet hoe ze een
feestje moeten bouwen, maar nu hun pianist geregeld de accordeon ter
hand neemt zetten ze de tent, nog meer dan voorheen op hun kop.
Het genre van deze band kan het best omschreven worden als
Amerikaanse feestmuziek.
Ze spelen ouderwetse Rock ’n Roll met een vleugje Tex Mex en
Cuban.
Waar de Gringos ook spelen, het is altijd feest.

Deze band is als volgt samengesteld:
Zang / gitaar
Frans Pelk
Zang / basgitaar
Tom Zwarthoed
Piano / accordeon
Ron Veerman
Drum
Kees Steur

OFFICIAL PARTNER OF HAVENFEESTEN 2014
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3JS
Geloven in het leven, dat is het motto dat Jan Dulles, Jaap Kwakman
en Jaap de Witte van 3JS nastreven. Hun grote doorbraak beleefden zij
met het album ‘Watermensen’ uit 2007. Binnen enkele jaren groeide
het trio uit tot een bekende en erkende naam in de Nederlandstalige
muziekindustrie. Op speelse wijze tonen zij aan dat Volendammers
naast de Palingsound ook prachtige Nederpop kunnen maken.
In januari 2013 maakt de band bekent dat Jaap de Witte vanwege een
neurologische aandoening noodgedwongen moet stoppen met 3JS.
Zijn zoon Jan de Witte neemt het stokje van zijn vader over. Jaap zal
echter wel betrokken blijven bij het componeren en schrijven voor de
3JS.
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Nick & Simon
Aanvankelijk vooral bekend als de vrienden van Jan Smit in diens
reallife soap, zijn Nick Schilder en Simon Keizer vandaag de dag niet
meer weg te denken uit de vaderlandse showbizz en kunnen zij zich
qua populariteit gerust meten met hun muzikale vriend. De single
“Steeds weer” luide dat succes in 2006 overtuigend in.
In januari 2007 wint het duo de Zilveren Harp, de aanmoedigingsprijs
voor veelbelovende artiesten die een belangrijke bijdrage hebben
geleverd aan de Nederlandse muziek. Intussen is het aantal hitsingles
al boven de tien uitgestegen, met als absolute kraker “Rosanne” uit
2008. Het door Simon geschreven liedje stevende in dat jaar af op een
hoge notering in de Top 40 en zou maar liefst 16 weken in de lijst
blijven staan.
In de single Top 100 stond de meezinger zelfs 55 weken genoteerd.
Ook daarna blijven Nick & Simon vele hits scoren en zijn zij met
grote regelmaat te zien op televisie o.a. met hun Symphonica in Rosso
concerten, De Zomer Voorbij, The voice of Holland en The Voice
Kids.

22
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OOSTENBURGERVOORSTRAAT 80
1018 MR AMSTERDAM
TEL: 020-6225509
FAX: 020-6385301
E-MAIL: NAHV@NAHV.NL
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Zondag 22 juni 2014
De toegang tot de feesttent is vandaag de gehele dag gratis

10.00 – 11.00 uur

Havenfeestenkerkdienst

De voorganger van deze dienst is ds. Cornelis Visser.

Palingpopdienst met als thema ‘Pak maar mijn hand’
Op zondagochtend sluiten we aan bij zaterdagavond.
Zaterdagavond is er in de tent volop Palingpop te horen. Het lijkt in
eerste instantie niet voor de hand liggend om die muziek ook in een
kerkdienst terug te laten komen, maar wie dieper in de teksten duikt
doet verassende ontdekkingen. Niet voor niets worden liederen van
b.v. Nick & Simon ook gebruikt bij The Passion. En nota bene The
Cats hebben een prachtig lied over een kindergebed. En van de 3Js
blijkt het al helemaal niet moeilijk om liederen te vinden met een
religieuze lading. Bijkomend voordeel van deze muziek is dat de
‘sound’ Markers vertrouwd is. We houden van dat melancholische van
de Palingsound. En we begrijpen door onze geschiedenis die
verbondenheid en strijd met de zee. In de dienst zal een mix voorbij
komen van oude en nieuwe liederen, zodat zowel jong als oud aan zijn
trekken zal komen.
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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:
• Christelijke Muziekvereniging ‘Juliana’
• Jeugdorkest Christelijke Muziekvereniging ‘Juliana’
• Marker Brass Ensemble
• Marker Mannenkoor
• Christelijk Gemengd koor ‘Marcantat’
Tijdens dit concert zullen de verenigingen diverse meezingers ten
gehore brengen, waarbij het de bedoeling is dat het publiek
enthousiast meedoet.
Tijdens dit grandioze concert krijgen alle bezoekers (zolang de
voorraad strekt) een kopje koffie met een petit fourtje aangeboden.

15.00 uur

Discotheek ‘De Smid’

Speciaal voor deze 25e Havenfeesten zullen the ‘good old boys’ nog
één maal onze feesttent aandoen met hun golden oldies.
Hier moet je bij zijn, gezelligheid gegarandeerd.
Er wordt “ouderwetse” plaatjes gedraaid, vanaf de jaren 50 tot nu.

17.00 uur

Volwassenen Playbackshow

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 zijn de lachsalvo’s van het publiek
niet uit de lucht.
Wij hopen weer op een gigantisch spektakel in onze feesttent.
Presentatie van dit super onderdeel is in handen van
Andre Peereboom

26
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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
20.00 uur
Weer te laat naar bed
www.houthandelterra.nl
28

20.00 uur

Weer te laat naar Bed

WEER TE LAAT NAAR BED is een band uit het Noord Hollandse
Oosthuizen en omstreken. Met als leadzanger Gerard Stokman,
voorheen bekend als een van de beste presentators van de Noord
Hollandse Karaoke wedstrijden.
Deze band is o.a. uniek door de pedal-steelgitaar klanken van Jan Erik
Hoeve. Onlangs maakten ze in eigen beheer een album cd met een
schitterend intro van Pink Floyd. Ze maken lekkere muziek van
Nederlandstalige meezingers tot Engelstalige nummers van
toen en nu.
Een kleine greep uit het repertoire, nummers van het Goede Doel, De
Dijk, U2 , Golden Earing en ook Lee Towers is te horen.
Een super gezellige avond met een super gezellige band.

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

25e
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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 € 2,25 .
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 18 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 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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Namens de

Marker Evenementen
Stichting
Tot ziens op de 26e

Marker Havenfeesten
Welke gehouden worden op
25 juni t/m 28 juni 2015
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