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30 juni tot en met 3 juli 2016

Beknopt Programmaoverzicht: Marker Haven Feesten 2016
Donderdag 30 juni
20.00 uur
Sport /spel avond
(Bridgen, Jeu de Boules, Darten)
Vrijdag 1 juli
09.30 uur
10.30 uur
14.00 uur
19.30 uur
Zaterdag 2 juli
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.00 uur
12.00 uur
16.00 uur
19.00 uur
Vanaf 21.30u

Zondag 3 juli
10.00 uur
12.00 uur
14.30 uur
16.00 uur
17.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Schoolprogramma met Goochelaar voor groep 1 t/m 4
Schoolprogramma met Goochelaar voor groep 5 t/m 8
Kienen voor jong en oud
Bandjesavond met Markerbands als: “The Outlaw”,
“Road2Nowhere”, “Boddie en de Rekels”, & “FF Anders”
Jurering ‘Heel Mérèke bakt (veur KiKa)’ met aansluitend
prijsuitreiking
Koffie-uurtje waarvan de opbrengst bestemd is voor KiKa
Cupcakes versieren voor kinderen uit groep 1 t/m 8 met
aansluitend prijsuitreiking
Palingrookwedstrijd
Havenfeestenbraderie met tussendoor het Kapiteinskoor
Sportmiddag met buurten
Palingveiling met verloting
DJ Qrown
Band “Sesam Sensation”
Jan Smit
Ronnie Flex
Kerkdienst o.l.v. Ds. Schutte
Koffieconcert m.m.v. diverse orkesten en koren
Kinderplaybackshow; prijsuitreiking na de Quiz
Quiz ‘Klein is het plekje’
Super playbackshow; prijsuitreiking na optreden Cees
Kwakman
Zanger “Cees Kwakman”
Band “NotSerious”
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Beste Markers,
Dit jaar bij de 27e editie van de Marker havenfeesten werd mij de eer gegund
om een voorwoord in de evenementengids te schrijven. Natuurlijk geef ik daar
graag gehoor aan.
In een aantal momentopnames heb ik in voorgaande jaren iets mogen proeven
van de sfeer tijdens de havenfeesten, die zoals ik uit vele monden heb mogen
vernemen, voortreffelijk is!
Zo heb ik een mooie herinnering aan de meezingactiviteit bij het optreden van
het Markermannenkoor met muzikale begeleiding van Koninklijke
muziekvereniging Juliana. Daarnaast heb ik even om een hoekje gegluurd
tijdens de bingo afgelopen jaar.
Op de site van de Marker evenementen stichting treft u al een mooi overzicht
van het programma in dit eerste weekend van juli, maar deze gids gaat hier nog
uitgebreider op in. Van sportieve activiteiten tot culinaire topprestaties voor
"heel Marken bakt" en het palingroken. (Wie gaat er dit jaar met de prijzen
vandoor?) Van kienen en goochelen tot aan optredens van landelijk bekende
artiesten en 'eigen' Marker bands. Van een kerkdienst tot aan 'de Marker
playbackshow'.
Als ik zo de enorme hoeveelheid activiteiten overzie, die voor alle
leeftijdsgroepen worden georganiseerd, van de hele jonge tot aan de
oudste, kan ik alleen maar diepe waardering uitspreken voor alle vrijwilligers
die zich voor de gemeenschap Marken inzetten. Chapeau!
Als u dit met mij eens bent, dan lijkt het mij geweldig als u die complimenten
zelf uitdeelt aan deze onvermoeibare vrijwilligers tijdens de evenementen. Zij
verdienen dit zeker!
Ik wil u allen een heel actief, sportief, culinair, cultureel en vooral gezellig
topweekend toewensen op de Marker Havenfeesten 2016!
Luzette Wagenaar-Kroon,
Burgemeester gemeente Waterland.
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Woord vooraf
De 27e havenfeesten gaan weer van start met heel veel bekende evenementen
maar ook een aantal nieuwe, die wij bedacht hebben in het kader van het
herdenken van 100 jaar droge voeten.
Tevens is 2016 het jaar van onze “bap” van de MES, Gerard van Wort,
die tijdens de jaarlijkse lintjesregen is onderscheiden, nogmaals
GEFELICITEERD.
Terug naar ons programma.
Donderdag beginnen we vertrouwd met onze spelavond, vrijdag overdag gaan
we weer kienen en deze dag wordt afgesloten door bands van eigen bodem
met een klein beetje inbreng vanuit Purmerend.
Zaterdag hebben we traditiegetrouw de braderie en de palingrookwedstrijd.
Nieuw deze dag is in de ochtend het onderdeel Mérèke bakt veur Kika, waarbij
na de jurering door een externe jury de overige taart wordt verkocht. De
opbrengst van deze verkoop is geheel voor Kika, dus komt allen proeven.
Ook is de welbekende sportdag weer aanwezig, die compleet in het teken staat
van het water. Echter de teams worden dit keer gevormd door buurten of
straten die samen gaan strijden voor de felbegeerde eerste plaats.
De zaterdagavond wordt afgesloten door niemand minder dan Jan Smit en
Ronnie Flex.
Zondag starten we ‘s morgens met de kerkdienst en het koffieconcert. In de
middag hebben we het nieuwe spelonderdeel “Klein is het plekje”, waarbij
twee teams strijden om de eeuwige roem. Verder hebben we deze middag
onder andere nog een daverend optreden van Cees Kwakman uit Volendam,
bekend van de plaatselijke kermis. De havenfeesten worden afgesloten door de
band NotSerious, welke weer gaan proberen de tent op z’n kop te zetten.
Wij denken dat we weer een programma kunnen presenteren met voor elk wat
wils.
In het vervolg van dit programmaboekje kunt u lezen wat de exacte tijden zijn
van alle onderdelen welke wij voor u hebben georganiseerd.
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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.
Ons regelement is terug te vinden achterin dit programmaboekje.
Op onze website www.MESMarken.nl kunt u verdere informatie vinden.
Uiteraard danken wij ook onze sponsors voor hun bijdragen.
Namens het bestuur van de Marker Evenementen Stichting,
Mark van Altena (voorzitter MES)

Correspondentie adres :
Marker Evenementen Stichting
p/a Kerkbuurt 166
1156 BR Marken

Homepage : www.MESMarken.nl
E-mail: info@mesmarken.nl
: 0299 – 742272

Official partner of Havenfeesten 2016
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Donderdag 30 juni 2016
Vanaf 20:00 uur Sport- en spelavond
Al jaren staat de donderdagavond van de Havenfeesten in het teken van
sport en spel. Zo mogen ook dit jaar de volgende sport- en spelelementen
niet ontbreken: darten, bridgen en jeu de boules.
Darten
Tijdens dit darttoernooi wordt door mannen en vrouwen gestreden om de
felbegeerde Havenfeesten bokaal! Zullen de heren de 1e prijs dit jaar op
Marken weten te houden? En lukt het Catelijne Klaver om de andere dames
weer allemaal achter zich te houden?
De kosten voor deelname bedragen € 3,- per persoon.
Bridgen
Het altijd gezellig kaartspel Bridgen is niet meer weg te denken op de
donderdagavond en staat zo ook dit jaar weer op het program. Wie durft het
op te nemen tegen de winnaars van 2015; René van der Pluym & Pieter
Commandeur?
De kosten voor deelname bedragen € 5,- per persoon.
Jeu de Boules
Wie doet er mee met een ouderwets potje Petanque?!
Dit jaar spelen we Jeu de Boules weer nabij de tent, echter halen we de finale
dit jaar naar binnen! Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan op in de
feesttent. Misschien kun jij Pieter Schipper van de 1e plaats stoten?
Het ontbreken van eigen materialen is geen excuus, er is altijd materiaal dat je
kunt lenen, ook in de tent.
De kosten voor deelname bedragen € 2,50 per persoon.

Official partner of Havenfeesten 2016
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Vrijdag 1 juli 2016
De entreeprijzen voor de feesttent vandaag zijn:
Kienen (10 ronde + 1 super ronde)
€ 10,Betalen per ronde is natuurlijk ook mogelijk
€ 1,- per ronde
Avondprogramma (vanaf 19.00 uur)
€ 7,50
09.30-11.15 uur

Schoolprogramma

Tijdens de ochtenduren worden de kinderen van groep 1 t/m 8 van basisschool
“de Rietlanden” op een speelse manier vermaakt in de feesttent.
Vorig
jaar
kwam
goochelaar
John
Negenkerken zijn schoolvoorstelling in de
tent vertonen. Met:
“De Goochelschool”
heeft hij alle kinderen voor zich gewonnen.
Wegens zijn grote succes komt John dit jaar
met een hele nieuwe show weer naar
Marken.
Tijdens deze voorstelling worden de kinderen
vermaakt met heel veel goocheltrucs,
buikspreken kinderkomedie 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.
Kienen (10 ronde + 1 super ronde)
Betalen per ronde is natuurlijk ook mogelijk

€ 10,€ 1,- per ronde

Official partner of Havenfeesten 2016
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Vanaf 19:15 uur

Bandjesavond met verschillende Marker Bands

Deze avond kunt u genieten van een ware muziekshow van een aantal van de
verschillende bands die Marken rijk is. Samenspelend, elkaar afwisselend en
zonder pauze zullen (in willekeurige volgorde) FF Anders, The Outlaw,
Road2Nowhere en Boddie & de Rekels een fantastische avond voor u
verzorgen. Graag stellen wij ze nog even aan u voor.
The Outlaw

Tijdens de kerstmarkt 2014 werden de zusters Zetzema weer gevraagd om op
te treden. Dit zou dan een optreden worden samen met Jacob Commandeur.
Omdat de nummers meer begeleiding nodig hadden dan alleen gitaar werden
enkele leden van de Kokosmakronen (die daar ook op moesten treden en daar
dus toch waren) gevraagd om mee te doen. Deze samenwerking beviel zo goed
dat ze besloten om verder te kijken wat hun mogelijkheden waren. Het
optreden op de MHF 2015 werd een groot succes, en daarom zijn ze er dit jaar
weer bij!
De bandleden zijn:
 Janneke Zetzema
 Nynke Zetzema
 Jacob Commandeur
 Jan Kaars
 Jan Cornelis Boes
 Nick Springer
 Rob Al
 Maikel Schipper

zang
zang
zang
gitaar/ zang/ saxofoon
gitaar/ zang
keyboard/ accordeon
bas/ zang
drums
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Boddie & De Rekels

De gezellige gelegenheidsband o.l.v. Jan Boddie (Jan van Altena).
Er staat gelegenheidsband, maar er wordt wel vaker opgetreden door de band
vanwege het feit dat ze het veel te leuk vinden.
Door de combinatie van jong en oud en een gezamenlijke muzieksmaak staat er
een groep muzikanten waar het plezier van af straalt.
Deze band speelt rock, country, tex-mex en een divers Nederlandstalig
repertoire.
Deze band is als volgt samengesteld:
Zang:
Jurie van Veen
Zang:
Yvonne Ooms
Gitaar/Zang:
Jan van Altena
Gitaar:
Niels Kaars
Basgitaar:
Klaas Commandeur
Toetsen:
Nick Springer
Drums:
Maikel Schipper

Official partner
of
Havenfeesten 2016
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FF ANDERS …
…omdat we spelen voor ons plezier
…omdat dat plezier van het podium afspat
…omdat onze covers plezierig anders klinken dan het origineel
Drummer Wim Brondgeest, bassist Rob Al, Gitarist Gerrit Thesing, gitarist Frank
Mol, zangeres Maaike Vos en toetsenist/trompetist André Peereboom vormen
al ruim 15 jaar de coverband FFAnders. Waar de band begon met een ‘weer
eens gezellig spelen met de oude formatie’ op een feestje, speelt FFAnders
inmiddels op de meest uiteenlopende podia. Van tuinfeest tot bruiloft, van
personeelsfeestje tot de Marker
Havenfeesten. Klein of groot, voor
jong en minder jong, voor iedereen
betaalbaar. In hun repertoire kom je
nummers tegen uit lang vervlogen
tijden, maar ook hits van nu. Bryan
Adams, Maroon 5, CCR, Kings of
Leon, The Scene: met FFAnders kun
je alle kanten op! Zolang plezier maar
voorop staat…

R2N
Deze band heeft in haar 12 jarig bestaan nog geen havenfeesten overgeslagen!
Dus ook dit jaar zijn ze weer van de partij met een mix van Rock, Pop, Country
en vooral eigentijdse muziek.
Samenstelling:
Nick Springer
Maikel Schipper
Richard Nanninga
AT Schouten
Conny Boes
Klaas Commandeur
Pouwel van Altena
Jan Jacob Pereboom.
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Zaterdag 2 juli 2016
De entreeprijzen voor de feesttent vandaag zijn:
Tot 19.00 uur gratis toegang.
Vanaf 19.00 uur alleen toegang op vertoon van een entreekaart
welke in de voorverkoop reeds aangeschaft dient te zijn en een geldig
legitimatiebewijs.
De
kaarten
voor
zaterdagavond
zijn
UITVERKOCHT!!
LET OP !! Alleen vandaag:
Tot 16.00 uur kosten de consumpties die normaal 1 munt zijn
€ 1,75. De consumpties die normaal 2 munten zijn kosten € 3,50.
Na 16.00 uur gelden weer de normale prijzen: munten à € 2,25 p/s.

10.00 uur

Jurering ‘Heel Mérèke bakt (veur KiKa)’

Dit onderdeel (het palingroken voor de taartbakkers en taartbaksters) is nieuw
tijdens de Marker havenfeesten. De deelnemers bakken 2 Mérèker toarten die
beoordeeld worden door een deskundige jury op diverse onderdelen.
Dit zal net als bij het palingroken anoniem gebeuren, de jury weet niet wie de
taart heeft gebakken. De nummers 3, 2 en 1 worden bekend gemaakt onder de
schuilnaam die door de organisatie wordt toegewezen.
In afwachting daarvan is er de gelegenheid om voor €2,50 een kopje koffie en
een stuk Mérèker taart te kopen en hiervan te genieten onder het genot van
gezellige muziek tijdens “Het Koffie-uurtje”. De opbrengst van “het Koffieuurtje” zal volledig ten goede komen van “KiKa, voor de strijd tegen
kinderkanker”.

10.00 uur

Cupcakes versieren voor kinderen uit groep 1 t/m 8

In het kader ‘jong geleerd is oud gedaan’ hebben we voor de kinderen van
Marken dit onderdeel opgezet.
De Cupcakes en de versiering verzorgen wij, maar de kinderen mogen met die
versiering proberen de mooist versierde cupcake te maken! Ook dit zal
beoordeeld worden door een deskundige jury en de kinderen met de mooiste
cupcake kunnen een mooie prijs winnen.
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10.30 uur

Palingrookwedstrijd

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! Om deze verrukkelijke paling te kunnen
proeven worden er tot 16u loten verkocht om kans te maken op 1 van een
aantal voor de verloting beschikbare pondjes paling. De loten worden verkocht
door bestuursleden van de MES die over de braderie lopen.
Willen jij en je maatje(s) meedoen, neem dan snel contact op met Dirk Visser
 06-30784440 of Dirk Boes  06-48197907.

11.00 uur

Havenfeestenbraderie

Tijdens deze gezellige Braderie brengen diverse verenigingen en 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.

12.00 uur

Sportmiddag met buurten

Ook dit jaar is er op de zaterdag een sportdag, maar dan wel met een andere
opzet. Dit jaar strijden buurtverenigingen tegen elkaar. Teams van minimaal 8
mensen variërend van 8 tot 88 jaar gaan met elkaar de strijd aan wie de
sportiefste straat /buurtvereniging is.
Naast de sportieve strijd vragen we de teams ook een creatieve bijdrage in de
vorm van een ‘joker’. Ieder team maakt een joker die ze kunnen inzetten op
een spel naar keuze. Door het inzetten van de joker kan het team dubbele
punten verdienen op dat onderdeel.
In 2016 staat Marken in het teken van ‘100 jaar droge voeten’. Dit thema
hebben wij verwerkt in onze sportdag. Alle spelonderdelen hebben een
knipoog naar dit thema. Of het nu gaat om een roeiwedstrijd of om de
kennisquiz, alles heeft een link met ‘100 jaar droge voeten’.
De spelonderdelen worden gespeeld in en rond de haven. Dus kom gezellig
kijken en geniet van de sportieve en gezellige competitie.
De prijsuitreiking van deze gezellige en spannende strijd is zondagmiddag na de
kinderplaybackshow welke rond 14.30 uur begint.
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13.00 uur

Het Kapiteinskoor

Het Kapiteinskoor uit Zaandam werd
opgericht op 10 januari 1996 en staat onder
muzikale leiding van Carel Van de Nes, uit
Koog aan de Zaan. Het koor beschikt over 62
zangers en wordt gesteund door
40 donateurs. In 20 jaar groeide “Het
Kapiteinskoor” naar grote populariteit, wat
blijkt uit de ruim 700 optredens. Het
repertoire van het koor bestaat uit
Nederlandstalige Zeemans liederen en
feestmuziek. Sinds twee jaar voorziet het
muzikale duo Daan de Groot en Jan Weis het
koor van live muziek. Als reserve muzikant
treed ook Rein Vreeling weer regelmatig op.

16.00 uur

Palingveiling en prijsuitreiking palingrookwedstrijd

De deskundige jury heeft de gerookte paling geproefd en beoordeeld op
diverse criteria, en heeft aan de hand hiervan 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. Daarnaast is er een verloting van de
gerookte paling met alle verkochte loten die gedurende de dag door
bestuursleden van de MES verkocht worden op de braderie, en kan er tegen
opbod paling gekocht worden op de veiling.

Official partner of Havenfeesten 2016
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19.00 uur

DJ Qrown

Qrown, echte naam Quincy, is
geboren in Amsterdam en dat is
ook de plek waar Quincy begon
met draaien. Momenteel heeft
Qrown residenties in clubs als Air,
Jimmy Woo, Supperclub en Abe.
Ook buiten Amsterdam en buiten
Nederland maakt Qrown nu
naam, met als hoogtepunt een
jaarlijks terugkomende tour door
Indonesië.
Qrown zijn muziek staat bekend
als energiek en knallend.
Voornamelijk R&B en Classics,
maar ook de hits van nu, zullen voorbij komen in de set van Qrown.

Vanaf 21.30 uur

Band “Sesam Sensation”
Sesam Sensation is opgericht in 1974 en na
ruim 40 jaar aan de top is Sesam Sensation
uitgegroeid tot méér dan een begrip!
Met meer dan 5000 shows in binnen- en
buitenland en 2 felbegeerde muziekprijzen
een van de meest geboekte bands van
Nederland ooit!
De door Edgar Nijdam & Ronald Kolk
gestylde artiesten staan bekend om hun

ongekende muzikale vaardigheden
en enthousiasme. Aan het front
vinden we Anne Stalman &
Sebastiano Zafarana bekend van
o.a. 'Op zoek naar Evita' , 'The Voice
of Holland' & 'We Will Rock You'
waar Anne heeft samengewerkt
met niemand minder dan Brian
May van Queen!
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Jan Smit
Zonder enige vorm van plankenkoorts betreedt Jan Smit – als lid van het koor
De Zangertjes van Volendam – op tienjarige leeftijd in Volendamse
klederdracht het podium om met BZN-zangeres Carola Smit het duet ‘Mama’ te
zingen. Een half jaar later staat zijn naam in het Guinness Book of Records. De
mannen van BZN creëren meerdere succesvolle liedjes en krijgen met Jantje,
dankzij manager Jaap Buijs, voet aan de grond in Duitsland. Als tiener verblijft
de Volendamse artiest het grootste gedeelte van het jaar in Duitsland. In 2007
wordt Jan vanwege stemproblemen het zwijgen opgelegd. Een operatie blijkt
noodzakelijk. Naast het feit dat het om een aangeboren aandoening blijkt te
gaan, geeft hij later zelf aan dat er roofbouw is gepleegd. Sindsdien laat Jan zijn
stembanden regelmatig controleren. In 2008 keert hij terug met ‘Stilte in de
storm’.
Samen met dorpsgenote Liza Plat, waarmee hij weer een jaar later trouwt,
krijgt hij op 17 november 2010 een dochter, Emma. Uit een vorig huwelijk heeft
Liza reeds een dochter, Fem genaamd. In ‘Niemand zo trots als wij’ legt Jan zijn
gevoel als kersverse vader na de geboorte van Emma en dat liedje haalt ook de
eerste plaats van de hitlijst. Op 23 augustus
2013 worden Jan en vrouw Liza ouders van
een zoon: Senn. Eind dat jaar verruilt Jan
tevens de grote zalen in voor een nieuw
concept: de intimiteit van de nationale
theaters. Jan Smit dichtbij, dat ligt hem het
best. Vader, man, mens, aaibaar en
aanraakbaar, puur en entertainer, voor groot
en klein publiek, voor alle lagen van de
bevolking. Jan Smit is vooral van zichzelf en
zijn gezin, maar een beetje van iedereen.
En met alweer het tweede bezoek van onze
buurman aan ons mooie eiland misschien ook
een beetje van Marken.
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Ronnie Flex
Ronnie Flex is een man met een duidelijk omlijnt en uiterst concreet plan. Het
is het plan dat de jonge Capellenaar motiveert honderden beats te maken,
eindeloos aan zijn raps te schaven en voortdurend te proberen producties nog
beter, strakker en veelzijdiger te maken. Ronnie Flex heeft een plan. Dat plan is
de grootste hiphopper te worden die Nederland ooit gezien heeft.
Ronnie Flex werd geboren in 1992 in het Havenziekenhuis in Rotterdam als
Ronell Langston Plasschaert. Muziek wordt er met de paplepel ingegoten want
zijn moeder zingt en speelt piano, en zijn vader produceert. Dit zorgt ervoor dat
hij als kleine peuter stuitert op beats van Dr Dre en een uitgebalanceerd dieet
van DJ Premier, Biggie en Motown krijgt. Vanaf zijn 14e begint het in jonge Flex
te kriebelen en begint hij beats te maken en raps te schrijven.
Met de release van het eerste album is er weer een stap richting het einddoel
gezet. Flex heeft het talent en de focus die nodig is om te worden wat hij altijd
al wilde, nu kost het alleen nog maar tijd. Geef hem dat en het plan is niet
langer een plan maar werkelijkheid. De onmiskenbare werkelijkheid dat Ronnie
Flex de grootste hiphopper is die Nederland ooit gezien heeft.

Official partner of Havenfeesten 2016
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Zondag 3 juli 2016
De toegang tot de feesttent is vandaag de gehele dag gratis !!
10.00 – 11.00 uur

Havenfeestenkerkdienst

Deze dienst wordt voorgegaan door ds. Schutte uit Otterlo.
Het thema van vanmorgen is ‘de Vader en de verloren zoon’.
De kerkdienst wordt muzikaal begeleid door ‘RemindBand’. Remindband is een
jonge band met een hart voor aanbidding
en een passie om (jeugd)diensten te
verzorgen. Een groep jonge meiden en
jongens die begonnen zijn bij de jeugdgroep
van hun plaatselijke kerk wilde graag zelf
een band beginnen die niet bij één
bepaalde kerk hoorde maar wilde graag
dienstbaar zijn waar het nodig was, op de plek waar God ze wilde hebben.
Sinds de zomer van 2011 begeleiden zij al verschillende (jeugd)diensten.
De collecte deze ochtend is bestemd voor “KiKa”.

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:
Opleidingsorkest Chr. Muziekvereniging “Juliana”
Chr. Gemengd koor “Marcantat”
Marker Mannenkoor
Marker Brass Ensemble
Chr. Muziekvereniging “Juliana”
Ook het koffieconcert van dit jaar zal in het teken staan van “100 jaar droge
voeten” en heeft dan ook als thema “water”. De deelnemende verenigingen
zullen diverse stukken en meezingers ten gehore brengen waarbij u vrij bent
om enthousiast mee te doen.
Kom luisteren, zing mee en geniet van weer een fantastische editie van het
“Koffieconcert”. Tevens krijgen alle bezoekers, zolang de voorraad strekt, een
kopje koffie met een petitfour aangeboden.
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14.30 uur

Kinderplaybackshow

Een show welke elk jaar weer een groot succes is mag natuurlijk ook deze
Havenfeesten niet ontbreken. De jongsten onder ons strijden zeer fanatiek om
de felbegeerde 1e plaats.
Opgeven kan bij Marco Meijer, 06-52365852.
De presentatie van dit spektakel is dit jaar in handen van André Peereboom.

16.00 uur

Quiz ‘Klein is het plekje’

Dit nieuwe onderdeel belooft veel hilarische momenten.
“Klein is het plekje” is een parodie op de spelshow “Ik hou van Holland” maar
nu met de teamcaptains Bessie en Bap en natuurlijk spelleidster Linda.
Bap speelt met het team “Marker Mannen” en Bessie met het team “Mereker
Vrouwen”. Tijdens 4 spelonderdelen zal er veel gelachen, gekibbeld en
gezongen worden.
Het winnende team wint eeuwige roem, maar de grootste winnaar zal het
publiek zijn!

17.00 uur

Volwassenen Playbackshow

De grootste artiesten hebben we al op het podium op onze haven gezien
tijdens het altijd grote, super spektakel van de Havenfeesten, de Volwassenen
Playbackshow!
De diverse playbackacts strijden 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 van deze show is in handen van Mario Boes.

Official partner of Havenfeesten 2016
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19.00 uur

Zanger ‘Cees Kwakman’

Vorig jaar was ik voor het eerst uitgenodigd om op zondag een gezellig
optreden te verzorgen in de Marker Feesttent op de Havenfeesten. Mij was
verteld dat het altijd een gezellige, melige middag was, maar ik werd rond mijn
optredens tijd geconfronteerd met een bijna lege tent en een hele lauwe
stemming.
Toen mijn optreden startte heb ik geprobeerd de mensen naar mij toe te
lokken door een beetje gekke praat te verkopen. Interactie met het publiek en
gezellige Engelstalige nummers brachten de sfeer erin. Ik merkte al gauw dat
men het leuk begon te vinden en schakelde gedurende het optreden
langzamerhand over naar nog gezelligere, Nederlands- en Volendamstalige
feestnummers. Tot mijn blije verrassing kreeg een behoorlijke aantal
springende 'gekke gasten' voor mijn neus en dat enthousiasme sloeg over op
de overige bezoekers.
Nu een uurtje zingen stapte ik trots van het podium, dat kan ik eerlijk zeggen. Ik
had niet gedacht dat dit het uiteindelijke resultaat zou worden. Van bijna niets
was ik samen met mijn Marker vrienden erin geslaagd een hele leuke middag te
verzorgen.
Die trots draag ik nog steeds en ik hoop dat we er ook komend jaar samen een
topfeessie van kunnen maken.
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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 € 19,50 per persoon
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20.00 uur

NotSerious

NOTSERIOUS is sinds de oprichting in 1995 een bekende verschijning op
kermissen, carnaval, feesten, bruiloften en vele andere gebeurtenissen die
gevierd moeten worden. 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...
NotSerious zorgt voor feest in kroegen,
tenten, zelfs kerken en op het plein, op de
boerderij of op het biljart.
Wil je zelf het podium op met je favoriete
hit? Kom maar op want we slepen je er wel
doorheen! Van Mooi Wark tot Afrojack, van Jantje Smit tot Van Halen, het
repertoire is veelomvattend en wordt steeds vernieuwd om het publiek te
vermaken en te verrassen!
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 zijn verrijdbare schuimkanon om samen met het publiek
lekker te gaan roeien. De vermoeide en frisgewassen feestvarkens zullen hierna
gegarandeerd de bierpomp 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 enthousiaste wijze toe te zingen!
NotSerious is zeker geen alledaags coverbandje, geen slappe hap maar knallen
met die handel en de hele tent doet mee! De vette lichtshow en het
supergeluid van de vaste technische ploeg zijn van topkwaliteit.
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
dampende dansbare ritmes voor een topavond!
Voor meer informatie en boekingen:
www.notserious.nl
www.facebook.com/NotSeriousBand
info@notserious.nl
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Op voorhand willen we de volgende stichtingen, verenigingen en instellingen
bedanken voor hun medewerking:
(in willekeurige volgorde)
IJsclub Marken
KNRM station Marken
Brandweer Marken
Rijkswaterstaat
Gemeente Waterland
Watersportver. Marken
Chr. Basisschool “de Rietlanden”
Protestants Marken
EHBO vereniging 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
Jury en sponsoren ‘Heel Mérèke bakt veur KiKa’ en het versieren van cupcakes
Organisatoren en verenigingen van de spellen op donderdagavond
Juryleden en presentatoren van de Playbackshows
Alle nachtwakers
Alle barkeepers
Alle scheidsrechters van de sportmiddag
Linda, Bessie en Bap
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 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
Er kan om legitimatie gevraagd worden. Je bent verplicht je te kunnen
legitimeren tot ten minste een leeftijd van 23 jaar
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 zelf meegebrachte 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 28e

Marker Havenfeesten
Welke gehouden worden op
29 juni t/m 2 juli 2017
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