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Beknopt Programmaoverzicht:  Marker Haven Feesten 2017 
 

Donderdag 29 juni 
20.00 uur    Sport /spel avond 
   (Bridgen, Jeu de Boules, Darten, Pub Quiz) 
  

Vrijdag 30 juni  
10.00 uur   Kienen voor jong en oud 
14:00 uur  Knutselworkshop door Soulmade Label 
20.00 uur   De 4J’s: Chr. Muziekvereniging ‘Juliana’ i.s.m. de 3J’s. Maar 

ook Road2Nowhere en diverse andere marker talenten 
Aansluitend  Live optredens van: “Road2Nowhere” & “Boddie en de 

Rekels” 
 

Zaterdag 1 juli 
09.00 uur  Jurering ‘Heel Mérèke bakt (veur Parkinson)’  
10.00 uur  Cupcakes versieren voor kinderen uit groep 1 t/m 8 met 

aansluitend prijsuitreiking  
10.30 uur  Koffie-uurtje waarvan de opbrengst bestemd is voor 

‘Stichting Parkinson’ met live muziek 
10.30 uur    Palingrookwedstrijd 
11.00 uur  Havenfeestenbraderie met tussendoor het Shanty- en 

Folksongkoor ‘de Skulpers’ 
11.30 uur  Prijsuitreiking ‘Heel Mérèke bakt (veur Parkinson)’ en het 

cupcakes versieren 
12.00 uur   Sportmiddag met buurten met in de loop van de dag de 

prijsuitreiking 
16.00 uur   Palingveiling met verloting 
Vanaf 17.00 u  Band “The Gringos” 
Vanaf 21.00u Band “Flair” 
  Bonnie St. Claire 
   

Zondag 2 juli 
10.00 uur   Kerkdienst o.l.v. Ds. Kafoe 
12.15 uur   Ein deutsches Kaffeekränzchen m.m.v. diverse orkesten 
14.00 uur  Optreden ‘Wolfgang Schwalbe’ 
15.30 uur  Super- en Kinderplaybackshow 
17.00 uur  DJ Jacco Silver 
19.00 uur  Band “Diep Triest” 
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Woord vooraf 
 
Wij heten u van harte welkom op alweer de 28e Havenfeesten, welke wij weer 
met groot plezier voor u hebben samengesteld! 
 
Na twee hectische havenfeesten gehad te hebben, met in 2015 Kraantje Pappie 
en in 2016 Jan Smit en Ronnie Flex, hebben wij het eens over een andere boeg 
gegooid. 
 
De donderdag is alsvan ouds de avond waarop wij starten met diverse 
spelelementen voor jong en oud. 
Vrijdag starten we de dag met kienen voor diegene die wel van een gokje 
houden en ’s middags kan iedereen van 8 tot 88 jaar gezellig komen knutselen 
tijdens een workshop georganiseerd door Soulmade Label. De avond is geheel 
nieuw! Onze muziekvereniging ‘Juliana’ zal deze avond een concert verzorgen 
in samenwerking met niemand minder dan de 3J’s! Na afloop van dit spektakel 
zal de avond feestelijk worden afgesloten door twee bekende Marker bands. 
De zaterdag is traditiegetrouw de dag van de buitenactiviteiten met, net als 
vorig jaar, de sportmiddag met diverse buurtteams. Een ander terugkerend 
onderdeel van de zaterdag is, na het succes van vorig jaar, heel Mérèke bakt. 
Dit jaar gaan we appeltaarten bakken, en natuurlijk ook verkopen. De 
opbrengst van deze verkoop komt geheel ten goede aan “Stichting Parkinson”. 
Voor de avond zijn wij terug gegaan in de tijd en hebben wij de band “Flair” 
gecontracteerd. Tijdens dit optreden zal niemand minder dan Bonnie St. Claire 
ook een optreden verzorgen, dit beloofd zeker een topavond te worden! 
De zondag start weer, zoals u van ons gewend bent, met de 
Havenfeestenkerkdienst. Na deze kerkdienst hebben we een nieuw muzikaal 
onderdeel, namelijk “Ein Deutsches Kaffeekränzchen”. Verderop in dit 
programmaboekje leest u precies wat dit inhoudt. 
We vervolgen de middag met een playbackshow waarbij onze Marker talenten, 
jong en oud, hun kunsten kunnen vertonen. 
De avond wordt net als altijd, natuurlijk weer een feestje. Hiervoor staat de 
voor ons nieuwe feestband ‘Diep Triest’ garant. 
 
Al met al is het, zoals u in het beknopte overzicht kunt zien, weer een geweldig 
programma! 
 
Voorts willen wij u op onze ‘regels’ wijzen. Deze regels zijn met name ingesteld 
omdat er vanuit de overheden steeds meer beperkingen worden opgelegd. 
Bovendien willen wij dat alles tijdens dit superevenement soepel verloopt.  
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Als u dit programmaboekje verder doorleest zult u ook alle relevante 
informatie over de tijden, entree, consumptiemuntprijzen en dergelijke 
terugvinden. 
 
Tevens kunt u ook op onze website www.MESMarken.nl het programma nog 
eens nalezen en kunt u door de links die daar bij de onderdelen staan nog meer 
achtergrondinformatie ophalen. 
 
Tot slot willen wij natuurlijk onze sponsors bedanken voor hun bijdragen in 
welke vorm dan ook. Wij als bestuur van de MES, kunnen niet alles alleen 
regelen, dus werken er ieder jaar diverse personen en verenigingen 
(belangeloos) mee; hiervoor onze hartelijke dank! 
 
Wij wensen iedereen heel veel plezier en lees, voordat je naar de Havenfeesten 
komt, nog even de laatste bladzijde van dit programmaboekje door om 
onduidelijkheden te voorkomen! 
 
Wij vertrouwen erop dat het ook dit jaar weer een (zonnig) feest zal worden. 
 
Namens het bestuur van de Marker Evenementen Stichting, 
 
Mark van Altena  
Voorzitter Marker Evenementen Stichting 
 

Correspondentieadres : 
Marker Evenementen Stichting   Homepage : www.MESMarken.nl  
p/a Kerkbuurt 166     E-mail: info@mesmarken.nl  
1156 BR Marken     :  06-23516965 
 
 

Official partner of Havenfeesten 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mesmarken.nl/
http://www.mesmarken.nl/
mailto:info@mesmarken.nl
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Official partners of Havenfeesten 2017 
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Donderdag 29 juni 2017 
 

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 
Tijdens dit darttoernooi wordt door mannen en vrouwen gestreden om de 
felbegeerde Havenfeesten bokaal! Zullen de heren, net als vorig jaar,  de 1e 
prijs op Marken weten te houden? Wordt het wederom Leroy Zondervan die 
zijn titel verdedigt? En lukt het Tamara Roos om de andere dames nogmaals 
allemaal achter zich te houden? 
De kosten voor deelname bedragen € 3,- per persoon.  
 

 Bridgen 
Het altijd gezellige 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 2016; René van der Pluym & Dirk Appel? 
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. Lijkt het je leuk om mee te 
doen, geef je dan op in de feesttent. Misschien kun jij Maritje 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. 
 

Presentatie teams buurtensportdag  
Vanavond is tevens om 20:30 uur de presentatie van de deelnemende teams 
van de buurtensportdag. Zij zullen naast het team ook hun prachtige, 
zelfgemaakte joker presenteren. Aansluitend hierop zullen de teams van start 
gaan met het eerste onderdeel van de sportdag; de Pub Quiz. 
 

Official partner of Havenfeesten 2017 
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Official partners of Havenfeesten 2017 
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Vrijdag 30 juni 2017 
 

De entreeprijzen voor de feesttent vandaag zijn: 
Kienen (10 rondes + 1 super ronde) € 10,- 
Betalen per ronde is natuurlijk ook mogelijk € 1,- per ronde 
Workshop door Soulmade Label € 15,- 
Avondprogramma (vanaf 19.30 uur) € 17,50 
’s Avonds  alleen toegang op vertoon of na aanschaf van een entreekaart en 
een geldig legitimatiebewijs! Er zijn nog kaarten verkrijgbaar aan de deur. Voor 
personen onder 18 jaar geldt dat zij in het bezit moeten zijn van een 
lidmaatschap van de SMJ. 
 

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. 
 

Kienen (10 ronde + 1 super ronde) € 10,- 
Betalen per ronde is natuurlijk ook mogelijk € 1,- per ronde  
 

Official partner of Havenfeesten 2017 

 

14.00 uur   Workshop door Soulmade Label 
 

Deze middag is er van 14.00u tot 16.30u een creatieve workshop voor kinderen 
en volwassenen van 8 tot 888 jaar. 
 

Onder begeleiding van Aaltje Zeeman (Soulmade Label) kunnen jullie iets gaan 
maken wat DE trend van deze zomer gaat worden: je eigen zonnebril koord in 
Ibiza style! Meedoen kan voor €15,- (inclusief materiaal, limonade en wat 
lekkers). Een deel van de opbrengst gaat naar de actie "Wandelen voor 
Parkinson". 
Wil jij ook zo'n hip koord komen maken? Meld je dan uiterlijk maandag 26 juni 
aan o.v.v. je leeftijd via: info@soulmadelabel.nl of  06-51704117. 

mailto:info@soulmadelabel.nl
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Official partners of Havenfeesten 2017 
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Vanaf 20.00 uur Optreden van Chr. Muziekvereniging ‘Juliana’                 

i.s.m. de ‘3J’s’  
De deuren zijn geopend vanaf 19.30 uur. 

 

 
 

De 4 J’s! 
 
 
 

Een uniek optreden vanavond van onze eigen Koninklijke Chr. 
Muziekvereniging ‘Juliana’ in samenwerking met niemand minder dan onze 
Volendammer buren: de 3J’s! Daarnaast zal ‘Juliana’ samen met lokaal talent 
verschillende nummers ten gehore brengen en zullen zij ook de samenwerking 
met ‘Road2Nowhere’ weer opzoeken. Een zeer variërend programma met voor 
elk wat wils! 
 

Het is tien jaar geleden dat Jan Dulles, 
Jaap Kwakman en Jaap de Witte hun 
eerste Nederlandstalige single in 
Nederland uitbrachten. Eigenlijk 
bestaan de 3J’s al 20 jaar. Ze speelden 
in vele verschillende (Engelstalige-) 
bands, samenstellingen en stijlen die 
uiteindelijk samenkwamen in het 

repertoire van 3J’s. Reeds in 2010 en 2011 speelden ze voor een uitverkochte 
HMH. 9 studio-albums, evenzoveel theatertournees en ongeveer 1200 
optredens hebben ze in afgelopen 10 jaar gerealiseerd.  
Nu, 30 juni 2017, spelen ze samen met Chr. Muziekvereniging ‘Juliana’ in de 
feesttent tijdens de Marker Havenfeesten op Marken. Het fanfare orkest van 
de muziekvereniging bestaat uit ongeveer 45 leden. Het orkest staat onder 
leiding van dirigent Henk Ummels, werkzaam geweest bij Joop van den Ende 
theaterproducties waar hij ontelbare grote musicals heeft gespeeld en 
gedirigeerd. Trombonist en tubaist van oorsprong, muzikaal leider en 
arrangeur. Henk is inmiddels alweer 10 jaar verbonden aan ‘Juliana’. 
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Aansluitend ‘Boddie en de Rekels’ & ‘Road2Nowhere’ 
 

Boddie en de Rekels 
 

 

Een energieke gelegenheidsband o.l.v. Jan Boddie (Jan van Altena).  
Van de botter van Boddie (MK7) tot de tent op de havenfeesten, deze band 
treedt altijd op met veel plezier en gezelligheid. Door de combinatie van jong 
en oud, en interesse in dezelfde soort muziek staat er een groep muzikanten 
die het dak eraf spelen. Er zal gedanst worden!        
 

Deze band speelt rock, country, tex-mex en divers Nederlandstalige repertoire. 
 

Deze band is als volgt samengesteld: 
Zang:    Jurie van Veen  Gitaar:  Niels Kaars 
Zang:    Yvonne Ooms   Basgitaar:  Klaas Commandeur 
Gitaar/Zang:  Jan van Altena   Toetsen:  Nick Springer 
Sax/Zang:  Jan Kaars    Drums:  Maikel Schipper 

 
 

Official partner of Havenfeesten 2017 
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R2N 

 

Road2Nowhere is altijd van de partij met de Havenfeesten. Deze band houdt 
van feest, laat de mensen dansen en gaat graag de uitdaging aan. De op elkaar 
ingespeelde muzikanten zullen u gegarandeerd een onvergetelijke avond 
bezorgen!  
 

De band zal u dit jaar met een mix van Rock, Pop, Country en vooral eigentijdse 
muziek gaan vermaken. 
 

De samenstelling van deze band is als volgt: 
Zang:    AT Schouten   Gitaar:  Maikel Schipper 
Zang:    Richard Nanninga   Basgitaar:  Klaas Commandeur 
Zang:   Conny Boes    Toetsen:  Nick Springer 
Gitaar/Zang:  Jan Jacob Pereboom  Drums:  Pouwel van Altena 
  

Official partner of Havenfeesten 2017 
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Zaterdag 1 juli 2017 
 

De entreeprijzen voor de feesttent vandaag zijn: 
Tot 20.00 uur gratis toegang. 
Vanaf 20.00 uur alleen toegang op vertoon of na aanschaf van een 
entreekaart en een geldig legitimatiebewijs. Er zijn nog kaarten 
verkrijgbaar aan de deur. 
 

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. 
 
 

09.00 uur   Jurering ‘Heel Mérèke bakt (veur Parkinson)’ 
 

Dit onderdeel (het palingroken voor de taartbakkers en taartbaksters) is vorig 
jaar een groot succes gebleken tijdens de Marker havenfeesten! Dit jaar bakken 
de deelnemers 2 appeltaarten. Deze zullen, net als vorig jaar, op diverse 
onderdelen beoordeeld worden door een deskundige jury.  
Dit gebeurd anoniem, 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 appeltaart te kopen en hiervan te genieten onder het genot van 
gezellige muziek tijdens “Het Koffie-uurtje”. De opbrengst van “het Koffie-
uurtje” zal volledig ten goede komen van “Stichting Parkinson”, in navolging op 
de wandeltocht voor Stichting Parkinson eerder dit jaar. De opbrengst van “het 
Koffie-uurtje”, de wandeltocht, de crowdfunding die gedaan is, twee kerk 
collectes en een workshop door ‘Soulmade Label’ zal op de zondag van de 
havenfeesten bekend gemaakt worden! 
 
 

Official partner of Havenfeesten 2017 
 

  

http://www.keesgutter.nl/
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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. 

 
 
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 contact op met  

Dirk Boes  06-48197907. 

 
 
11.00 uur   Havenfeestenbraderie  
 

Tijdens deze gezellige Braderie brengen diverse verenigingen, stichtingen en 
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. 
 

Official partner of Havenfeesten 2017 
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12.00 uur   Sportmiddag met buurten 
 

Net als vorig jaar is er op zaterdag een legendarische sportdag waarbij 
buurtverenigingen tegen elkaar strijden voor de felbegeerde titel! Teams van 
minimaal 8 personen variërend in de leeftijd 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! 
Op de donderdagavond trappen we de sportdag af. De teams 
presenteren dan hun joker en worden getest op hun algemene kennis tijdens 
een heuse Pub Quiz. Op de zaterdag gaat het om uithoudingsvermogen, 
teamspirit en doorzettingsvermogen. Maar uiteraard ook om heel veel plezier! 
De spelonderdelen worden gespeeld in en rond de haven. Als je het goed doet 
blijf je droog, maar dat kunnen we niet beloven! Kom gezellig kijken en geniet 
van de sportieve en gezellige competitie! 
De prijsuitreiking van deze gezellige en spannende strijd is aan het einde van de 
zaterdagmiddag. 
 

 

Official partner of Havenfeesten 2017 

Impressie sportdag 2016 1 
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13.00 uur   Het Shanty- en Folksongkoor ‘de Skulpers’ 
 

Tussen het Noordzeestrand en de duinvoet bij Castricum en Bakkum liggen de 
wortels van het in 1995 opgerichte mannenkoor 'De Skulpers'. 
Het woord `Skulper' betekent schelpenvisser, een beroep dat jarenlang in 
Castricum werd beoefend. De schelpen die werden gevist, werden vervoerd 
naar de kalkovens in Akersloot. Voor een volle kar schelpen kreeg de skulper 75 
cent... In 1940 is de laatste schelpenvisser van Castricum gestopt met zijn 
beroep. Vanwege de oorlog werd het strand namelijk tot verboden gebied 
verklaard. 
 

 
 
Het enthousiaste koor bestaat inmiddels al meer dan 20 jaar. De kracht van het 
koor ligt met name in het zeer brede repertoire variërend van Ierse folksongs, 
Engelstalige shanties tot Nederlandse meezingers. De Skulpers hebben in de 
loop der jaren deelgenomen aan vele festivals, zoals de 
Havendagen Rotterdam, Vlaggetjesdag Scheveningen,  Havenfestival IJmuiden, 
Visserijdagen Harlingen, Visserijdagen Den Oever en niet te vergeten het 
Meezingfestival Monnickendam, waar in juli 2011 de eerste prijs met een 
bokaal en een lovend juryrapport werden behaald.  Met regelmaat treden zij 
ook op in tehuizen en voor bijvoorbeeld Zonnebloemgroepen in hun 
vakantieverblijf De Rijper Eilanden. Iedere twee jaar organiseert het koor het 
eigen drukbezochte zangfestival in de open lucht " Van Dorp Tot Kust " in 
Castricum/Bakkum aan Zee, met popkoren, gospelkoren, kinderkoren, 
zeemanskoren, e.d., voor een zeer gevarieerd publiek. Voor meer informatie 
bezoekt u de website: www.skulpers.nl. 
 

 
Official partner of Havenfeesten 2017 

 
 
 
 

http://www.skulpers.nl/
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16.00 uur   Palingveiling en prijsuitreiking palingrookwedstrijd  
 

De deskundige jury heeft de gerookte paling geproefd, 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. 
 
 

17.00 uur     The Gringos 
 
The Gringos uit Volendam wisten al aardig hoe ze een feestje moesten maken, 
maar sinds hun pianist geregeld de accordeon ter hand neemt, zetten ze  
elke tent finaal op zijn kop.  
Het genre van The Gringos laat zich het best  omschrijven als Amerikaanse 
feestmuziek. 
Ze spelen ouderwetse Rock ’n Roll met een  vleugje Tex Mex en Cuban. Denk 
maar aan nummers als: Jump Jive ’n Wail, La Bamba en La Mucara.  U snapt het 
al; waar The Gringos spelen, is het swingen geblazen.  

 
We zullen nog 
even de band aan 
u voorstellen.  
 
Gitarist/zanger: 
Frans Pelk.  
Bas en zang:  
Patrick van den 
Eeckhout.  
Drummer: 
Kees Steur  
Piano/accordeon: 
Ron Veerman. 
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Official partner of Havenfeesten 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havenfeesten 
keuze menu Taverne de Visscher 

 

 

Carpaccio geserveerd met Parmezaanse kaas, pestomayonaise en 

pijnboompitjes 

Of 

Gegrilde garnalen geserveerd met aioli, salade en vloerbrood 

 

* 

 

Tournedos geserveerd met cognac pepersaus, patat en salade 

Of 

Gegrilde zalmfilet geserveerd met hollandaise saus, patat en salade 

 

* 

 

Crème brûlee met vanille ijs 

 

€ 23,50 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJuAt6ue_sgCFYZeDwodEgUGxw&url=http://tavernevisscher.nl/&psig=AFQjCNECf_8dQOWbc2P91nk0Q5cgqQ3lhA&ust=1446983108207261
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Vanaf 21.00 uur  Band “Flair” 
 

Flair bouwde in haar bestaan een geweldige naam 
op in de discotheken, dancings en feesttenten, als 
TOP feest-formatie. FEEST in de juiste zin van het 
woord, door een weloverwogen keus uit de meest 
recente top 40/100 nummers, geraffineerd en 
gevarieerd gemixt met de "beste feestknallers aller 
tijden". Met volle overtuiging en inzet zorgt FLAIR 
er week aan week voor, dat van alle zalen en tenten 
in no-time het dak eraf gaat. 
 

FLAIR speelt live natuurlijk de eigen hits en daarnaast de allernieuwste hits uit 
de mega top 100. Een greep: Avicii, Wildstylez, Alicia Keys, Flo Rida, Nielson, 
Will.I.Am/Eva Simons, Will & the People, Loreen, Carly Rae Jepsen, Beyoncé, 
Armin van Buuren, etc.. Feest, Nederlandstalig? Ook geen probleem: Jeroen vd 
Boom, Bløf, Jan Smit, Nick & Simon, 3 J’s, Dennie Christian, George Baker en 
André Hazes, komen net zo gemakkelijk voorbij!   

 
 

Bonnie St. Claire 
 

Bonnie werd 18 november 1949 geboren 
als Bonje Cornelia Swart, dochter van een 
binnenvaartschipper. 1966 werd ze ontdekt 
tijdens een concert van Peter Koelewijn, 
toen ze als 17-jarig meisje op het podium 
een lied mee mocht zingen. In 1967 kreeg 
ze via Koelewijn een platencontract en 
maakte ze onder de artiestennaam Bonny 
St. Claire haar eerste single.  
Bonnie scoorde enkele solo hits en ging tot 
1975 een samenwerking aan met de groep Unit Gloria. In 1976 bracht ze de 
single "Dokter Bernhard" uit, waarop Ron Brandsteder te horen is als dokter 
Bernhard. In hetzelfde jaar scoorde ze haar enige nummer 1-hit tezamen met 
Don Mercedes met wie ze de single "Rocky" uitbracht. In 1977 met de Conny 
Vandenbos-cover "Ik ben gelukkig zonder jou". Ook in de eerste helft van de 
jaren 80 scoorde St. Claire enkele grote hits in Nederland, waaronder "Pierrot", 
"Bonnie kom je buiten spelen", "Jij en ik" en "Sla je arm om mij heen".  
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjouqYtbjUAhXMaVAKHdluDMoQjRwIBw&url=https://muzikum.eu/nl/123-2585-34759/flair/a-si-songtekst.html&psig=AFQjCNELIMtdhLQKUM7pOafelSv_6kOM7g&ust=1497360637678321
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE8O6Ku7jUAhUSKVAKHVM-DyoQjRwIBw&url=http://www.123boekingen.nl/zangeressen/bonnie-st-clair/0287/&psig=AFQjCNH3m5U2YvOeqpxitbqiMk1AEFuXxQ&ust=1497362166893624
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Koelewijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ron_Brandsteder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Don_Mercedes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Conny_Vandenbos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Conny_Vandenbos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ik_ben_gelukkig_zonder_jou
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Zondag 2 juli 2017 
 

De toegang tot de feesttent is vandaag de gehele dag gratis !! 
 
 

10.00 – 11.00 uur  Havenfeestenkerkdienst 
 

De havenfeestenkerkdienst staat dit jaar onder leiding van Dominee Steven 
Kafoe. Dominee Kafoe is sinds december 2016 predikant van de 
Gereformeerde Kerk in Zwijndrecht. Ds. Kafoe heeft informatica gestudeerd en 
heeft tot 2006 gewerkt als applicatie ontwikkelaar. Vanaf 2005 is hij bezig 
geweest met diverse studies gerelateerd aan theologie. In 2016 is ds. Kafoe 
afgestudeerd als theoloog. 
 
De collecte deze ochtend is bestemd voor “Stichting Parkinson”. 
 
 

12.15 uur    Ein deutsches Kaffeekränzchen 
 

Dit jaar wordt het alom bekende Koffieconcert in een nieuw jasje gestoken. Er 
zijn weer diverse verenigingen bereid gevonden mee te werken aan deze 
speciale middag, de deelnemers zijn: 

Opleidingsorkest Chr. Muziekvereniging “Juliana” 
Marker Brass Ensemble 
Chr. Muziekvereniging “Juliana” 

 

Zoals de naam al doet vermoeden doet deze middag voor de verandering 
enigszins Duits aan. De deelnemende verenigingen zullen diverse 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) naast 
een kopje koffie met een petitfour, ook diverse hapjes aangeboden welke 
verzorgd worden door onze eigen horeca die ons eiland rijk is. 

 

Official partner of Havenfeesten 2017 
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14.00 uur     Optreden Wolfgang Schwalbe 
 

Als een feest echt feest moet zijn, dan ontkom je niet aan de enige echte 
Volendammer Schlagerkoning:  
 

Wolfgang Schwalbe. 
 

Dit is de artiestennaam van 
"Neef" Martin Veerman, die al 
meer dan 25 jaar furore maakt 
als zanger en Top-entertainer.  
 

Toen Jantje Smit nog vloeibaar 
was zong Neef Martin, zoals ze 
hem in Volendam noemen, al Duitse Schlagers van toppers als: Jürgen Marcus, 
Heino, Peter Maffay en Udo Jürgens. 
 

Met zijn 45 jaar ziet hij er nog uit als een jonge Duitse God. Wolfgang Schwalbe 
verstaat zijn vak en weet in elke zaal, kroeg of dancing het publiek naar zijn 
hand te zetten, zodat het gegarandeerd een feest wordt. 
 
 

15.30 uur     Kinder- en Superplaybackshow 
 

Dit jaar voor het eerst samen in één show: jong en oud! De artiesten onder ons 
strijden zeer fanatiek om de felbegeerde 1e plaats. 

Opgeven kan bij Marco Meijer,  06-52365852.  
De presentatie van dit spektakel is ook dit jaar in handen van Mario Boes. 
 
 

Official partner of Havenfeesten 2017 
 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio5OPLwbjUAhWEYlAKHUYwC1EQjRwIBw&url=http://twotone.nl/artiesten/info/306823&psig=AFQjCNGonpKY3hH8r6DwHQferqN18VmH9A&ust=1497363938723589
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17.00 uur    DJ Jacco Silver 
  
 

Om de middag goed af te 
sluiten en een ieder warm 
te draaien voor de avond 
zal DJ Jacco Silver uit 
Stompetoren bij iedereen 
de heupen los maken en 
de vocals stemmen. Jacco 
Silver is een DJ en 
entertainer die de 
afgelopen jaren brede 
ervaring heeft opgedaan 
tijdens allerlei kermissen, 
evenementen, bruiloften 
en partijen. Met zijn 
complete drive-in show 

voorzien van goed geluid en lichteffecten zet hij de tent snel op z’n kop.  
Jaren ’60, ’70 (disco) ’80, feestmuziek, house, après-ski en actuele nummers, 
dus voor elk wat wils! 
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19.00 uur    Band “Diep Triest” 
 

Het klinkt onlogisch, maar 
het is ze al 1700 keer 
gelukt. Sinds 1995 trekt het 
droevige gezelschap door 
het vaderland en ver 
daarbuiten. Vraag aan de 
bewoners van 
wereldsteden als; Rossum, 
Bakkeveen, St Anthonis, 
Hapert, Loon, de Knipe, en 
Madurodam hoe het was 
om DiepTriest te beleven, 
ze zullen allen beamen dat 
het kan: Feesten met DiepTriest. Zelfs in Orlando-Florida en in het bloedhete 
Oman gingen de handen in de lucht, zong men de kelen schor en praat men 
nog lang na over de belevenissen met deze Groningse smartlappenband.  
 

Want dat is DiepTriest. Een smartlappenband. Nederlandstalige muziek in een 
stevig jasje, gebracht in een aanstekelijke show met veel humor en parodie. 
DiepTriest is: Verscheuren met Koos, wijn drinken op Imca, Zonder Naam naar 
Mexico, met Anneke in het Brandend Zand, geloven in Andre, door de stad 
scheuren met Manuela en knallen met Malle met Babbe. Met ander woorden:  

 

BESTEL MAAR!!! 
 

DiepTriest staat voor Feest met de hoofdletter F en Meezingen met de 
hoofdletter M. 
 
 

Official partner of Havenfeesten 2017 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihps7vx7jUAhUJbFAKHUYhAJkQjRwIBw&url=http://www.muziekverenigingwesterveld.nl/nieuws/samenwerking-diep-triest/&psig=AFQjCNGkzXHe5nIy7xxHExSubYLqw3pRnw&ust=1497365621751544
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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 

 

Personen onder de 18 jaar dienen op vrijdag- en zaterdagavond lid te zijn van 
de SMJ voor toegang tot het evenement 

 

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 geldig 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 
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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. Muziekver. ‘Juliana’ 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 van Ein deutsches Kaffeekränzchen 
Alle medewerkers van de vrijdagavond  

Coördinator en juryleden van de Palingrookwedstrijd 
Jury/sponsoren ‘Heel Mérèke bakt veur Parkinson’ en het cupcakes versieren 

Organisatoren en verenigingen van de spellen op donderdagavond 
Juryleden en presentatoren van de (kinder)playbackshow 

Alle nachtwakers 
Alle barkeepers 

Alle scheidsrechters van de sportdag 
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 

Dit boekje is gedrukt onder voorbehoud van fouten. 
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================================================================== 
 
 

Namens de 
 

 Marker Evenementen 
Stichting 

 
Tot ziens op de 29e 

 

Marker Havenfeesten 
 
 

Welke gehouden worden op 
 

28 juni t/m 1 juli 2018 
 

 

 


