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Beknopt Programmaoverzicht: Marker Haven Feesten 2015
Beknopt Programma:
Donderdag 25 juni 2015
20.00 uur Sport /spel avond
(Klaverjassen, Bridgen, Jeu de Boules, Darten)
Vrijdag
09.30 uur
10.30 uur
14.00 uur
18.30 uur
20.00 uur

26 juni 2015
Schoolprogramma met Goochelaar voor groep 1 t/m 4
Schoolprogramma met Goochelaar voor groep 5 t/m 8
Kienen voor jong en oud
Kinderplaybackshow
Bands “Road2Nowhere”, “Boddieband” & “The Outlaw”

Zaterdag 27 juni 2015
11.00 uur Palingrookwedstrijd
11.00 uur Havenfeestenbraderie met tussendoor het “Kapers koor” uit
Lelystad
12.30 uur Sportmiddag
16.00 uur Palingveiling met verloting
19.00 uur Band “ff Anders”
Vanaf
21.00 uur Band “Trammeland”
Frans Duijts
Kraantje Pappie
Zondag
10.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
16.00 uur
17.00 uur
20.00 uur

28 juni 2015
Havenfeesten kerkdienst
Koffieconcert met diverse orkesten en koren
DJ Mario
Zanger “Cees Kwakman”
Volwassenen playbackshow
Band “Not Serious”

Woord vooraf,
Wij mogen U voor alweer de 26ste keer welkom heten op de Marker
Havenfeesten, een evenement aan de haven dat een begrip is.
Voor mij persoonlijk een bijzondere Havenfeesten, nadat Dirk Boes
vorig jaar te kennen had gegeven een stapje terug te willen doen, mag
ik nu als voorzitter van de Marker Evenementen Stichting leiding
geven aan deze fantastische club.
Vanaf deze plaats danken wij als Marker Evenementen Stichting Dirk
dan ook voor zijn tomeloze inzet als voorzitter van de MES zonder
zijn inzet zou de MES niet geworden zijn wat het nu is.
Dirk BEDANKT !!
Nu weer over de Havenfeesten, een evenement waarbij we kunnen
spreken van voor Markers door Markers, geheel georganiseerd door
vrijwilligers.
Ook dit jaar hebben we weer geprobeerd om een programma samen te
stellen met voor elk wat wils, met op donderdag de bekende
spelonderdelen en op vrijdag een echte Marker avond met bandjes van
Marker bodem.
Zaterdag hebben we traditiegetrouw natuurlijk weer de Braderie en de
palingrook wedstrijd, hoogtepunt van die dag is het optreden van de
bekende artiesten Frans Duijts en Kraantje pappie.
Zondag starten we in de ochtend met de kerkdienst en het
koffieconcert, in de middag hebben een daverend optreden van Cees
Kwakman uit Volendam, bekend van de plaatselijke kermis, en de
band Not Serious mag dit prachtige evenement afsluiten.
Het gehele weekend kunt u uw consumpties afrekenen met onze
groene MES consumptiemunten welke u contant kunt afrekenen maar
ook per PIN kunt betalen.
In het vervolg van dit programma boekje kunt u lezen wat de exacte
tijden zijn van alle onderdelen welke voor wij voor u hebben
georganiseerd.

Doelstelling van de Havenfeesten is en blijft gezelligheid en
saamhorigheid, wat wij trachten te bereiken door een zo gevarieerd
mogelijk programma samen te stellen.
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.
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.
Uiteraard danken wij ook onze sponsors voor hun bijdragen.
Namens bestuur van de Marker Evenementen Stichting (MES)..
Mark van Altena (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 2015

OFFICIAL PARTNER OF HAVENFEESTEN 2015

Donderdag 25 juni 2015
Sport / Spel Avond

Vanaf 20.00 uur

Deze avond staat al jaren in het teken van sport en spel, daarom
mogen ook dit jaar de volgende onderdelen niet ontbreken:
Darten, Bridgen, Klaverjassen en Jeu de Boules.
Darten
Hier wordt, door zowel de mannen als de vrouwen, gestreden om de
felbegeerde Havenfeesten bokaal.
De kosten voor deelname bedragen € 3,-- per persoon.

Bridgen
Rustig maar zeer fanatiek, spelen de paren hier om de havenfeesten
wisselbeker.
De kosten voor deelname bedragen € 5,-- per persoon.

Klaverjassen
Wat inmiddels ook een begrip is geworden is het klaverjassen en
daarom mag ook dit tijdens deze editie niet ontbreken.
De kosten voor deelname bedragen € 2,50 per persoon.

Jeu de Boules
e

Ook tijdens deze 26 havenfeesten mag Jeu de Boules niet ontbreken.
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.
De kosten voor deelname bedragen € 2,50 per persoon.
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IJska r & Fie tsve rh u u r M a rke n
Parkeerterrein van Marken
06-26 85 24 03 / 06-42 30 58 28

w w w .d a g je m a rke n .c o m

Vrijdag 26 juni 2015
De entreeprijzen voor de feesttent vandaag zijn:
Kienen (10 ronde + 1 super ronde)
€ 10,-Betalen per ronde is natuurlijk ook mogelijk
€ 1,-- / ronde
Avondprogramma (vanaf 19.00 uur)
€ 7,50

09.30-11.15 uur

Schoolprogramma

Tijdens de ochtend uren worden de kinderen van groep 1 t/m 8 van de
“Rietlanden school” op een speelse manier vermaakt in de feesttent.
Deze keer is gekozen voor een schoolvoorstelling van goochelaar
John Negenkerken met als naam

“De Goochelschool”
Tijdens deze voorstelling, welke al honderden keren is opgevoerd,
worden de kinderen vermaakt met heel veel goocheltrucs, buikspreken
kinder komedie en een aantal workshop elementen.

14.00 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.
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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

18.30 uur

Kinderplaybackshow

Deze show, welke al jaren een succesnummer is, mag natuurlijk ook
deze Havenfeesten niet ontbreken. Zeer fanatiek strijden de jongste
onder ons om de felbegeerde 1e plaats.

Presentatie is in handen van Mario Boes.
Vanaf 20.00 uur

Marker Bands

De Boddieband
Het idee voor deze gelegenheidsband is ontstaan op de botter van Jan
van Altena. Daar spelen deze muzikanten tijdens de vele vaartochten
altijd akoestisch met Klaas, Jan en Jurie. Deze band speelt rock,
country,
texmex
en
divers
Nederlandstalige
repertoire.
Deze band is als volgt samengesteld:
Zang
Jurie van Veen
Gitaar
Jan van Altena
Gitaar
Jan Uithuisje
Bas Gitaar
Klaas Commandeur
Keyboards
Nick Springer
Drums
Michel Zeeman
Road2Nowhere
Niet weg te denken op de Marker Havenfeesten is deze 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
A.T. Zondervan
Gitaar en zang
Jan Jacob Pereboom
Bas Gitaar
Klaas Commandeur
Keyboard
Nick Springer
Drum
Pouwel van Altena / Maikel Schipper
The Outlaw
The Outlaw is een nieuwe enthousiaste band van Marker bodem. Alle
muzikanten zijn oudgedienden met een ruime ervaring in meerdere
bands. De zang bestaat uit twee zangeressen en een zanger. Begonnen
als gelegenheidsbandje tijdens de Kerstmarkt was de muzikale klik zo
groot dat we besloten dit vaker te gaan doen. Dit heeft geresulteerd in
een divers repertoire met pop, rock en country invloeden.
The Outlaw zorgt voor een spetterende afsluiting van de
vrijdagavond!

Deze band is als volgt samengesteld:
Zang
Nynke Zetzema
Zang
Jacob Commandeur
Zang
Janneke Zetzema
Gitaar
Jan Cornelis Boes
Gitaar
Jan Kaars
Bas Gitaar
Klaas Springer
Keyboard
Nick Springer
Drum
Maikel Schipper

Zaterdag 27 juni 2015
De entreeprijzen voor de feesttent vandaag zijn:
Avondprogramma (vanaf 18.00 uur)
Voorverkoop bij Linda Binken ( 06-23516965)

€ 25,-€ 20,--

LET OP !! Alleen vandaag:
Tot 16.00 uur kosten de consumpties die normaal 1 munt zijn
€ 1,50 En de consumpties die normaal 2 munten zijn € 3,-Na 16.00 uur weer de normale prijzen

11.00 – 16.00 uur

Havenfeesten braderie

Tijdens deze gezellige Braderie brengen diverse verenigingen,
stichtingen, aangevuld met een paar particulieren, u de leukste
spelletjes, de lekkerste hapjes en de mooiste (hebbe) dingen.
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  06-30784440

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 met een “Levende Voetbalbak”. Meedoen aan dit
sportspektakel, geef dan je team (5 of 6 personen) op bij onze
sportmanager Andre Lievendag  06-22461235
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Tussen 11.00 – 16.00 uur Het Kapers koor
Het Kapers koor uit Lelystad werd opgericht in 1994 door Marijke
Kienhuis, die op een door haar georganiseerde kennismakingsavond in
de Kubus zich wist te omringen door een aantal enthousiaste mensen
die van zingen hielden en wel wat zagen in het zingen van
zeemansliederen en shanty's. Langzamerhand groeide dat uit tot een
koor van 45 personen en waren zowel mannen als vrouwen ervan lid.
Het werd het eerste shanty- en zeemansliederenkoor in de Flevopolder
en meteen ook het eerste gemengde zeemanskoor !!!! Dit leverde vaak
reacties op van mensen, die menen, dat vrouwen niet in een
kaper koor thuishoren. De geschiedenis leert ons anders. De wreedste
zeerovers waren vrouwen. Denk bijvoorbeeld aan Anne Bonny en
Mary Read, bijgenaamd Bloody Mary, die in het begin van de
achttiende eeuw de Caraïbische wateren onveilig maakten. Of Grace
O'Malley, dochter van de beruchte Ierse piraat Owen O´Malley, die op
haar zestiende zelf piraat werd. Piraterij, ook door vrouwen, is niet iets
van alleen de 17de en 18de eeuw, maar van alle tijden.
Het Kaper koor treedt bij voorkeur op bij evenementen die iets met de
zee, het water, schepen en havens te maken hebben.

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
Vissoep
******
Biefstuk De Visscher met frietjes en salade
Of
Lekkerbekje met frietjes en salade
******
Coupe Dame Blanche
Prijs hele menu € 21,50 per persoon

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

Vanaf 21.00 uur

Trammeland

De negen leden tellende feestband “Trammeland” uit Volendam heeft
al talloze succesvolle optredens achter hun naam staan. Iedere zaal in
hun thuisdorp is al meerdere malen plat gespeeld. De bezetting bestaat
uit de volgende leden: leadzanger Joop Bouwman, achtergrondzanger
en zangeres John Schilder en Jolanda Zwarthoed, sologitarist Kevin
Mooijer, bassist Evert Koning, toetsenist Kees Sombroek, drummer
Kees Mühren, slaggitarist Michael Walthuis en trompettist Cees
‘Kirrie’ Zwarthoed. Door deze ruime bezetting is Trammeland in staat
om zo’n beetje alle gezellige nummers te spelen die zij als geschikt
zien. Zo staan nummers van mede Volendammers 3Js op de setlist,
maar ook nummers van Tom Jones. Daarnaast gaat het repertoire van
ABBA tot Rowwen Heze, van Trammeland’s eigen krakers tot the
Pogues. Kortom, iedereen komt aan z’n trekken bij Trammeland.
In het verleden heeft Trammeland samengewerkt met tal van bekende
Nederlandse artiesten, waaronder Jan Smit, Peter Beense, 3Js, Simon
Keizer, Django Wagner en Wolter Kroes. Dit jaar staat Trammeland
samen met onder meer Jan Smit, 3Js, Nick & Simon en Rowwen Heze
voor het eerst op het podium tijdens het Votown concert op 23
augustus in het Kras Stadion van FC Volendam. Het is ook niet voor
niks zo dat de band wereldberoemd is in eigen dorp en waarschijnlijk
zal dit na 27 juni ook het geval zijn in Marken!
De leden van Trammeland hebben er heel veel zin in!

Frans Duijts
Frans Duijts toerde al enige jaren door het land als imitator van zijn
grote held André Hazes. Een baan waar hij, naast zijn werk bij het
familie sloopbedrijf Duijts, toevallig in rolde. Op zijn dertiende begon
hij met een drive-in show en later ging hij met artiesten mee als
geluidsman. “Ik moest de microfoon testen en dan gaf ik een mooi
showtje weg, meestal met nummers van André Hazes”, aldus Frans.
Dat deed hij zo goed dat op een gegeven moment de vraag kwam of
hij een optreden als Hazes-imitator kon verzorgen tijdens een feest.
Van het een kwam het ander en voor hij het wist had Frans er een
baan bij.
In 2006 verscheen het album ‘Ik zing een lied voor jou’ (later is de
titel veranderd in ‘Denken dat je alles mag’) met grotendeels eigen
repertoire. Frans bereikte er een grote schare fans mee, maar toch
wilde hij nog meer een eigen sound neerzetten. Dit gebeurde dan ook
op zijn tweede, later met platina bekroonde, album dat de
toepasselijke titel ‘Zo ben ik mezelf’ meekreeg. De regionale en
Nederlandstalige stations hadden de zanger al eerder omarmd, maar
vanaf dat moment pikte ook de landelijke radio en tv zenders hem op.
“Het levenslied is nou eenmaal een taal die iedereen begrijpt”, aldus
Frans die zich inmiddels één van de populairste volkszangers van
Nederland mag noemen.
Inmiddels is het vijfde album van Duijts verschenen genaamd: ‘Oud &
Vertrouwd’. Op dit album met de oude en vertrouwde sound gaat
Frans ‘back to his roots’.
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Kraantje Pappie
Kraantje Pappie (1986) is de artiestennaam van de Nederlandse rapper
Alex van der Zouwen, die woont en werkt vanuit Groningen. De
rapper brengt in 2008 zijn eerste mixtape uit met de titel Clubvoer
Mixtape. Zijn debuutalbum Crane verschijnt in januari 2012. 'Waar Is
Kraan?' is hierop zijn eerste single.
Kraantje Pappie woont en werkt in Groningen en is sinds een aantal
jaren hard bezig om zichzelf omhoog te takelen naar het hoogste
platform van rappend Nederland. Na het ontdekken van hiphopmuziek van RUN DMC en Bodycount gaat hij zelf experimenteren
met rappen. Hij zet in 2008 zijn eerste stap met de release van zijn
Clubvoer Mixtape, inclusief een uitverkochte release-party in Simplon
in Groningen.
Kraantje Pappie brengt vaak een bezoekje aan de 3FM-studio om in
de ochtendshow van Giel de week door te nemen: in rap en roer. Giel
geeft hem een beat en Alex gaat los.
De rapper combineert zijn carrière met zijn opleiding en besloot af te
studeren op zichzelf.
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Zondag 28 juni 2015
De toegang tot de feesttent is vandaag de gehele dag gratis !!

10.00 – 11.00 uur

Havenfeesten kerkdienst

De voorganger van deze dienst is ds. Gügler.
Het thema van deze kerkdienst is ‘sporen naar je schepper:
God leren kennen uit de schepping?’
Deze kerkdienst zal o.a. muzikaal worden opgeluisterd door “Forever
Young” uit Volendam. Dit koor opgericht in 1971 staat onder leiding
van dirigent Monique Molenaar.
De verdere muzikale begeleiding van de dienst is in handen van het
“Marker Brass Ensemble”.

De collecte van deze morgen zal geheel ten goede komen aan;
“Huis aan het Water”

12.00 uur

Koffieconcert

Ook dit jaar zijn er weer diverse verenigingen bereid gevonden mee te
werken aan dit koffieconcert, 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.
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Sport-X-Treme Purmerend
Dubbele Buurt 16-18
1441 CT Purmerend
www.guust.nl

14.00 uur

DJ Mario

Deze eigentijdse DJ van lokale bodem zal met veel passie de plaatjes
aan elkaar babbelen en zorgen voor een fanatische sfeer in onze
feesttent.

16.00 uur

Zanger “Cees Kwakman”

De leadzanger van kermisband ‘Ut Oag wil oak Wet’ uit Volendam.
Sinds 2008 maakt deze kermisband de ene kermiskraker na de andere
en sinds datzelfde jaar is Cees ook een solocarrière begonnen.
Kermishits als ‘Du Koooning’ van du Deijk, ‘Ik doen me string an’,
‘Ut Idialuh Gat’ en ‘Ikèbunsnor’ zijn enkele voorbeelden en deze
komen ook voorbij als Cees solo optreedt. En dat niet alleen, ook
andere gezellige Nederlands-,Engels- en Duitstalige nummers
passeren de revue. Een garantie voor een gezellige middag, vooral als
het publiek er zin in heeft.

17.00 uur

Volwassenen Playbackshow

Bij dit super spektakel 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 opkomst in de feesttent.

Presentatie is in handen van P.C. Schipper.
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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

20.00 uur

Not Serious

NOT SERIOUS is sinds de oprichting in 1995 een bekende
verschijning op de kermis, carnaval, trekkertrek, bruiloft,
indrinkfeest of oktoberfest. De naam van deze band zegt het al:
een show met een vette knipoog!
Het uitgangspunt is altijd hetzelfde: van ieder optreden een
legendarisch 'feessie' bouwen. Om dit te bereiken speelt de band de
nummers met nog meer enthousiasme dan de oorspronkelijke artiest
het in gedachten had...
Met Luciens hilarische toeren met de kettingzaag of schuiftrombone
weet je zeker dat er altijd wat te zien is op het podium.
Soms bestijgt Lucien dan zijn verrijdbare schuimkanon uit de
belletjeshel... Na het roeien in het bubbelbad zullen de vermoeide
feestvarkens frisgewassen de drankenkast van de kastelein willen
leeghalen!
En als we even niet weten waar Lucien uithangt kan de band gelukkig
altijd terugvallen op Martins charmante glimlach en alles wat hij
verder in de strijd gooit om het publiek op gepaste wijze toe te zingen!
Not Serious is zeker geen alledaags coverbandje, geen slappe hap dus
maar knallen met die handel en de hele tent doet mee!
Luciën met zijn swingende glitterklompen, de vierstemmige zang van
het Gietijzeren Mannenkoor en het zeer ervaren dieselblok dat bestaat
uit Martin, Jaap, Marco en Jacco zorgen met knallende gitaarsolo’s,
swingende orgels en dampend dansbare ritmes voor een topavond!
Zang
Zang & Toetsen
Zang & Gitaar
Zang & Bas
Drums

Lucien Klaver
Martin Koole
Marco v/d Oever
Jaap Kramer
Jacco Mak

Op voorhand willen we de volgende stichtingen,
verenigingen en instellingen bedanken voor hun
medewerking:
(in willekeurige volgorde)
IJsclub Marken
Brandweer 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 presentatoren 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
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Nog even dit . . . .

Tijdens de Marker Haven Feesten worden
worden de consumpties afgerekend met de
Groene MES-consumptiemunten,
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
wordenn 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
Evene
Stichting
Dit boekje is gedrukt onder voorbehoud van fouten.

==================================================================

Namens de

Marker Evenementen
Stichting
Tot ziens op de 27e

Marker Havenfeesten
Welke gehouden worden op
23 juni t/m 26 juni 2016

==================================================================

Namens de

Marker Evenementen
Stichting
Tot ziens op de 27e

Marker Havenfeesten
Welke gehouden worden van
donderdag 30 juni t/m zondag 3 juli 2016

