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Beknopt Programmaoverzicht:  Marker Havenfeesten 2018 
 

Donderdag 28 juni 
20.00 uur    Sport /spel avond 
   (Bridgen, Jeu de Boules, Darten, Pub Quiz) 
  

Vrijdag 29 juni  
09.30 uur  Goochelaar voor de schoolkinderen groep 1 t/m 5 
  Goochelaar voor de schoolkinderen groep 6 t/m 8 
12.00 uur  Open eettafel m.m.v. 4 Marker horeca etablissementen  
14.00 uur   Kienen voor jong en oud 
18.30 uur  Kinderplaybackshow  
V.a. 20.30 u   Optredens van “The Outlaw”, “BOTR” en “Road2Nowhere” 
 

Zaterdag 30 juni 
09.00 uur  Jurering ‘Heel Mérèke bakt (veur Alzheimer)’  
10.00 uur  Cupcakes versieren voor kinderen uit groep 1 t/m 8 
10.30 uur  Koffie-uurtje waarvan de opbrengst bestemd is voor 

‘Stichting Alzheimer Nederland’ met Peter Grootjen 
10.30 uur    Palingrookwedstrijd 
11.00 uur  Havenfeestenbraderie met tussendoor een draaiorgel 
11.30 uur  Prijsuitreiking ‘Heel Mérèke bakt (veur Alzheimer)’ 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” m.m.v. Nick Springer en Maikel Schipper 
Vanaf 21.00u Band “De Helden” 
  Henk Dissel 
  Gers Pardoel 
   

Zondag 1 juli 
10.00 uur   Kerkdienst o.l.v. Ds. Dekker 
12.15 uur   Western coffee Saloon m.m.v. diverse orkesten 
14.00 uur  DJ Jacco Silver 
14.00 uur  Creatieve workshop ‘String Art’ voor kinderen vanaf 8 jaar 
15.30 uur  Optreden ‘Country Wilma’ 
16.00 uur  DJ Jacco Silver 
17.30 uur  Optredens Volendammer kermisartiesten 
19.00 uur   Band “Not Serious” 
  



 
4 

Woord vooraf 
 
De Marker Evenementen Stichting heet u van harte welkom op alweer de 29e  
havenfeesten, welke wij weer met veel zorg voor u hebben georganiseerd. 
 

Het programma van dit jaar. De donderdag is net als voorgaande jaren de 
avond waarop wij starten met diverse spelelementen voor jong en oud. 
Vrijdag starten we de dag met een goochelaar voor de kinderen van groep 1 
t/m 8, na dit goochelspektakel is het tijd voor een voor ons nieuw onderdeel, 
namelijk de bij veel mensen bekende open eettafel. Nadat men heerlijk heeft 
gegeten is het tijd voor een gokje tijdens het kienen voor jong en oud. 
De avond beginnen we met de playbackshow, waarbij ons Markertalent zijn 
kunsten mag vertonen, de avond zal worden afgesloten door diverse Marker 
bands.  
De zaterdag is traditiegetrouw de dag van de buitenactiviteiten met net als 
vorige jaren de sportmiddag met diverse buurtteams, de braderie en natuurlijk 
het palingroken. 
Een ander populair onderdeel van de zaterdag is heel Mérèke bakt, dit jaar 
gaan we cake bakken en natuurlijk ook verkopen, de opbrengst van deze 
verkoop komt geheel ten goede aan  “Stichting Alzheimer Nederland”. 
Voor de avond hebben wij de top band “De Helden” gecontracteerd. 
Gedurende dit optreden zullen de bekende Nederlandse artiesten Henk Dissel, 
bekend van de hit ‘een Bom’, en Gers Pardoel, bekend van de hits 
‘Bagagedrager’ en ‘Ik neem je mee’, hun opwachting maken, dit belooft zeker 
een topavond te worden! 
De zondag start weer zoals u van ons gewend bent, met de havenfeesten 
kerkdienst. Na deze kerkdienst hebben we, omdat het vorig jaar zo leuk was, 
weer een themafeest. Het thema voor dit jaar is Cowboys en Indianen. Tijdens 
dit themafeest zal niemand minder dan Country Wilma ook nog haar 
opwachting maken. Om het thema helemaal af te maken zou het natuurlijk het 
allerleukst zijn als jullie verkleed komen als cowboy of indiaan (geheel 
vrijblijvend en niet verplicht). 
De avond wordt, net als altijd, weer een feestje, en hiervoor staat de feestband 
Not Serious natuurlijk garant. 
 
Al met al is het, zoals u in het beknopte overzicht kunt lezen, 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 doorleest zult u alle relevante informatie over de 
tijden, de entree, de consumptiemuntprijzen en dergelijke terugvinden. 
 

Op onze website www.MESMarken.nl kunt u ook het programma nog eens 
nalezen, en kunt u door de links die daar bij de onderdelen staan nog meer 
achtergrondinformatie ophalen. 
 

Wij wensen iedereen heel veel plezier, en lees, voordat je naar de 
Havenfeesten komt, nog even de laatste bladzijde door om onduidelijkheden te 
voorkomen. 
 

Uiteraard danken wij de sponsors voor hun bijdragen in welke vorm dan ook. 
Wij als bestuur van de MES kunnen niet alles alléén regelen, dus werken er elk 
jaar diverse personen en verenigingen (belangeloos) mee, hiervoor onze 
hartelijke dank! Een evenement georganiseerd voor u, door louter vrijwilligers, 
die zich belangeloos inzetten om er ook dit jaar weer een geslaagd feest van te 
maken. 
Vindt u het ook leuk om ook buiten de Havenfeesten deel uit te maken van ons 
bestuur, en daarmee de MES de toekomst in te helpen, spreek dan één van de 
bestuursleden aan om hier vrijblijvend naar te informeren. 
 

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 2018 
 

 
 

 
 

 
 

  

http://www.mesmarken.nl/
http://www.mesmarken.nl/
mailto:info@mesmarken.nl
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Official partners of Havenfeesten 2018 
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Donderdag 28 juni 2018 
 

Vanaf 20:00 uur Sport- en spelavond 
Ook dit jaar mogen de bekende sport- en spelelementen niet ontbreken op de 
donderdagavond van de Havenfeesten welke al jaren in het teken van sport en 
spel staat. Vanaf 20.00uur kun je je vermaken met de volgende onderdelen: 
 

 Darten 
Een darttoernooi waarbij door mannen en vrouwen gestreden wordt om de 
felbegeerde Havenfeesten bokaal! De 1e prijs werd vorig jaar veroverd door 
Leroy Zondervan. Kan hij ook dit jaar zijn titel verdedigen? En zijn er dit jaar 
weer zoveel enthousiaste deelnemers dat er weer in een heren- en 
damespoule gestreden wordt? 
De kosten voor deelname bedragen € 3,- per persoon.  
 

 Bridgen 
Niet meer weg te denken op de donderdagavond is het altijd gezellige kaartspel 
Bridgen en staat zo ook dit jaar weer op het programma. Kunnen de winnaars 
van 2017; Trijntje Visser & Theo Marijt hun titel verdedigen? 
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. Vorig jaar werd Douwe Pasdeloup eerste, 
wie is er dit jaar onverslaanbaar?  
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  
Net als vorig jaar zullen de deelnemende teams van de buurtensportdag 
zichzelf en hun zelfgemaakte joker presenteren. Aansluitend hierop zullen de 
teams van start gaan met het eerste onderdeel van de sportdag; de Pub Quiz. 
De kick-off is om 20.30 uur. 
 

Official partner of Havenfeesten 2018 
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Official partners of Havenfeesten 2018 
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Vrijdag 29 juni 2018 
 

De entreeprijzen voor de feesttent vandaag zijn: 
Open eettafel  € 12,50 
Kienen (10 rondes + 1 super ronde)  € 10,- 
Betalen per ronde is natuurlijk ook mogelijk € 1,- per ronde 
Avondprogramma (vanaf 20.00 uur) € 9,00 
’s Avonds alleen toegang op vertoon van een geldig legitimatiebewijs!  
 
 

09.30 uur   Goochelaar voor de schoolkinderen 
 

Tijdens de ochtenduren worden de kinderen van groep 1 t/m 8 van basisschool 
“de Rietlanden” op een speelse manier vermaakt in de feesttent. 

Eerder al heeft goochelaar John 
Negenkerken zijn schoolvoorstelling in 
de tent vertoont.  
Wegens zijn grote succes komt John dit 
jaar met een heel nieuw kinder-
goochelprogramma weer naar Marken. 
Tijdens deze nieuwe voorstelling 
worden de kinderen vermaakt met heel 
veel goocheltrucs, buikspreken, 
kinderkomedie en een aantal workshop 
elementen. 

 
 

12.00 uur   Open eettafel 
 

Een nieuw onderdeel van de Havenfeesten dit jaar is een variant van de Open 
eettafel. Tijdens een gezellige lunch krijgt u een 4 gangen diner voorgeschoteld 
die verzorgd worden door 4 bekende horeca etablissementen van Marken; 
Café Restaurant ‘Land & Zeezicht’, Brasserie Restaurant ‘De Taanketel’, Taverne 
‘De Visscher’ en Cafetaria Petit Restaurant Catering ‘De Verkeerde Wereld’.  
Deelname hieraan kost €12,50 per persoon en is toegankelijk voor alle 
leeftijden. Opgeven hiervoor is helaas niet meer mogelijk. Eventueel kan er 
gebruik gemaakt worden van een taxiservice, opgeven hiervoor kan bij Linda 
Binken,  06-23516965 

 

Official partner of Havenfeesten 2018 
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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) € 10,- 
Betalen per ronde is natuurlijk ook mogelijk € 1,- per ronde  
 

Official partners of Havenfeesten 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.30 uur   Kinderplaybackshow 
 

Een grootse dans-, playback- en verkleedshow waarbij de jongsten onder ons in 
de huid van hun idolen kruipen en een geweldige imitatie laten zien. Welke 
zanger, zangeres of popgroep blinkt er dit jaar uit? 

Opgeven kan bij Marco Meijer,  06-52365852.  
 

Official partners of Havenfeesten 2018 
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Vanaf 20.00 uur Optredens van “The Outlaw”, “BotR” en 

“Road2Nowhere”  

BotR 
 

Coverband “Bears on the Road” (BotR) werd in 2006 opgericht en heeft zich 
ontwikkeld tot een gevarieerde en swingende live-band. Ons repertoire bevat 
de lekkerste klassiekers maar ook de recentere hits uit het Pop, Rock- en 
Nederpoparchief. Dit brede repertoire staat samen met het enthousiasme en 
de muzikale kwaliteiten van de zes BotR leden dan ook garant voor een avond 
goede muziek! Wij kijken ernaar uit om tijdens de Marker Havenfeesten, 
samen met onze collega bands uit Marken, de ‘tent op zijn kop te zetten’!  
 
Samenstelling van de 
band:  
Jurie van Veen - Zang  
Marieke Zeeman - Zang  
Klaas van Altena - Gitaar  
Dominic Zeeman - 
Keyboards  
Cees van Altena - 
Basgitaar  
Mathijs Boes - Drums  

 
 

 
 

 
Official partner of Havenfeesten 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
12 

‘The Outlaw’ 
 

Na een lange reeks van 
optredens met alleen gitaar-
begeleiding leek het de zusjes 
Zetzema leuk om voor hun 
optreden op de Kerstmarkt 
van 2014 iets meer ‘uit te 
pakken’, waarop gitarist Jan 
Cornelis Boes de daad bij het 
woord voegde en een aantal 
leden van de Kokosmakronen 
vroeg om mee te spelen. 
Deze samenwerking bleek voor 
herhaling vatbaar, en al snel 
werden er allerlei nieuwe 
toekomstplannen gesmeed, 

die uiteindelijk resulteerden in een spetterend debuutoptreden op de Marker 
Havenfeesten van 2015, waarmee ‘The Outlaw’ officieel een feit werd.  
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder, en na een aantal wisselingen in de 
bezetting staat de band meer dan ooit garant voor kwaliteit en vooral: plezier! 
Dus of je nu houdt van een avondje lekker dansen op stevige pop- en rockhits 
of van een intieme set vol met prachtige akoestische luisterliedjes, The Outlaw 
gooit er een lekker country-sausje overheen en maakt er samen met jullie een 
feestje van!    
 

Bandleden: 
Janneke Zetzema  Zang 
Nynke Zetzema  Zang, dwarsfluit   
Hester Boes  Zang, gitaar, mondharmonica  
Jan Cornelis Boes  Gitaar, zang 
Jan Kaars   Gitaar, zang, saxofoon 
Rob Al   Basgitaar, contrabas 
Nick Springer  Keyboard, accordeon, ukelele 
Maikel Schipper  Drums, mandoline  
 

Official partner of Havenfeesten 2018 
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Terug van nooit weggeweest: 
“Road 2 Nowhere” 

 

 

 
Maikel, Pouwel, J.J., Nick, Klaas, Richard, A.T. en Conny 

 
Komt allen, want vol is…. 

Nou ja, er kan er altijd nog wel één bij 😊 

 
 
 

Official partner of Havenfeesten 2018 
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Official partners of Havenfeesten 2018 
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Zaterdag 30 juni 2018 
 

De entreeprijzen voor de feesttent vandaag zijn: 
Tot 19.00 uur gratis toegang. Overdag kun je je toegangskaart bij de 
bar inwisselen voor een polsbandje, dit voorkomt wachtrijen bij de 
ingang ’s avonds. Vanaf 19.00 uur alleen toegang op vertoon of na 
aanschaf van een entreekaart of vertoon van je polsbandje 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 Alzheimer)’ 
 

Het palingroken voor de taartbakkers en taartbaksters van Marken! Al 2 jaar 
een groot succes gebleken waarmee mooie bedragen worden ingezameld voor 
goede doelen. Dit jaar bakken de deelnemers 2 boerencakes. Deze zullen op 
diverse onderdelen beoordeeld worden door een deskundige jury.  
Dit gebeurd anoniem, de jury weet niet wie de cake heeft gebakken. De 
nummers 3, 2 en 1 worden bekend gemaakt onder de schuilnaam die door de 
organisatie wordt toegewezen.  
In afwachting van de jurering is er de gelegenheid om voor €2,50 een kopje 
koffie en een plak cake te kopen en hiervan te genieten onder het genot van 
gezellige live muziek tijdens “Het Koffie-uurtje”. De opbrengst van “het Koffie-
uurtje” zal volledig ten goede komen van “Stichting Alzheimer Nederland”.  
 

De live muziek tijdens het Koffie-uurtje wordt, geheel 
belangeloos, verzorgd door Peter Grootjen. 

Met bekende nummers van onder andere Hazes, Hazes jr, 
Frans Duijts en Tino Martin krijgt deze zanger met en 
Amsterdamse tongval menig zaal, café of feesttent de 
voetjes van de vloer. Ook schuwt hij lekkere nummers van 
Tom Jones of Frank Sinatra niet.  
Probeer dan nog maar eens stil te blijven staan! 
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Official partner of Havenfeesten 2018 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

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 de deskundige jury en 
de kinderen met de mooiste cupcake kunnen een mooie prijs winnen. 
De kosten voor deelname bedragen € 1,- per persoon.  
 
 

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, net als Michel Prent en Roy 
Springer afgelopen jaar, een jaar lang “de BESTE palingrokers van Marken” 
mogen 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. 
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12.00 uur   Sportmiddag met buurten 

 

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. Dit 
jaar staat ook de 
sportdag in het thema 
van Cowboys en 
Indianen en zullen de 
spellen hier dus ook 
deels op afgestemd zijn! 
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! Welk team weet “Die Klaane Nachbar” te 
verslaan, of zijn zij onverslaanbaar? 
De prijsuitreiking van deze gezellige en spannende strijd is aan het einde van de 
zaterdagmiddag. 
 
 

Official partner of Havenfeesten 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Impressie sportdag 2016 1 
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12.00 uur   Draaiorgelnostalgie 
 

Onze draaiorgelman speelt graag een vrolijk deuntje op elke gelegenheid. 
Braderieën/markten, 
verzorgingstehuizen, 
ontvangsten voor 
bedrijfsfeesten, 
middeleeuwse feesten, 
achtergrondmuziek 
tijdens congres 
lunches, kerstmarkten, 
175 jaar Spoor, Sail 
2016 etc. Hij heeft 
optredens mogen 
verzorgen in Polen, 
Duitsland, Zuid-
Frankrijk, Tsjechië en 
Slowakije. 

 
 

Official partner of Havenfeesten 2018 

 
 

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. 
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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 

Drummer: 
Kees Steur  

Piano/accordeon: 
Ron Veerman 

Bas en zang:  
Patrick van den Eeckhout 

 

 
 

 
 

Official partner of Havenfeesten 2018 
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Official partner of Havenfeesten 2018 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

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 “De Helden” 

 

Wie heeft ze niet een keer gezien of in ieder geval over ze gehoord? Al jaren 
staat deze band garant voor topkwaliteit entertainment met een professionele 
uitstraling, een verfrissend repertoire en een wervelende performance. De 
Helden brengen u een breed programma, waarbij naast muzikale kwaliteit ook 
aan de aankleding van het optreden veel zorg wordt besteed. Het sterk 
gevarieerde repertoire bestaat uit de grootste Pop-, Disco-, Soul- en Rockhits 
uit de 80’s, 90’s en 00’s, aangevuld met hedendaagse pop. 

 
 

Henk Dissel 
 

Zingen zit Henk Dissel in het bloed. De 
sympathieke zanger droomde al op jonge 
leeftijd van een carrière in de showbizz. Na 
deelname aan diverse talentenjachten gooide 
Henk in 2008 als één van de finalekandidaten 
hoge ogen bij de Tros Sterren.nl Academy. Het 
leidde tot een platencontract en de 
debuutsingle ‘10 Seconden Later’. Met de 
singles ‘Lange Nacht’ (2012) en ‘Een Bom’ 
(2012) breekt Henk definitief door. Met ‘Het 
Gevoel’, een zomers duet met Tim Douwsma, 

is het opnieuw raak. De muzikale boezemvrienden, die elkaar toevallig tegen 
het lijf liepen op een hoofdstedelijke stapavond, 
scoren samen dé zomerhit van 2017. Begin 2018 kwam de single ‘Het Cafeetje’ 
uit. Dit is een hele andere single dan iedereen gewend was van Henk maar de 
single is op dit moment een echte kroegenhit. 
In januari 2019 staat er een groot concert op de planning in de Brabanthallen!  
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Gers Pardoel 
 

Het hele land is met Gers 
Pardoel meegegaan en 
achterop zijn bagage-
drager gesprongen. Zijn 
hits zijn bekend bij het 
hele volk en iedereen kan 
ze meezingen. Gers zelf 
heeft intussen niet stil 
gezeten. In zijn studio in 
Tilburg produceert hij 
rusteloos nieuwe beats en 
schrijft hij teksten. 
Intussen heeft de rapper 
een gezin met twee jonge kinderen, dat vereist discipline. Gers Pardoel is een 
workaholic van het goede soort. Iemand die altijd bezig is met zijn werk, maar 
zonder zijn omgeving te verwaarlozen. Zijn gezin is heilig voor hem. Voor zijn 
teksten let hij vooral op speciale woorden en klanken. “Ik luister naar 
Engelstalige teksten voor inspiratie. Gers wil woorden gebruiken die niet zo 
gangbaar zijn in songteksten, Bagagedrager bijvoorbeeld. Misschien valt zijn 
werk daarom ook zo in de smaak bij onze zuiderburen, want ook in Vlaanderen 
is Gers een grote naam. 
 

 
 

Official partners of Havenfeesten 2018 
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Zondag 1 juli 2018 
 

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 onze eigen dominee 
H. Dekker. Dominee Dekker is sinds 2011 predikant op Marken. Inmiddels is hij 
bezig aan zijn laatste ambstjaar hier bij ons en verzorgt mede hierom nog 
eenmaal de havenfeestenkerkdienst.  
Het thema deze ochtend is: “Wie weg is, is gezien”. De dienst wordt tevens 
verzorgt met medewerking van het ‘Marker Mannenkoor’ en een Marker 
gelegenheidsband. 
 
De collecte deze ochtend is bestemd voor “Stichting Alzheimer Nederland”. 
 
 

12.15 uur    A Western Coffee Saloon 
 

Het alom bekende Koffieconcert met een Western tintje. Diverse verenigingen 
zijn weer bereid gevonden mee te werken aan deze speciale middag, de 
deelnemers zijn: 

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

 

Vorig jaar bevond u zich in een Duits koffiehuis, dit jaar zult u zich in een 
Western Saloon wanen. Cowboys en Indianen zullen u een onvergetelijke 
middag bezorgen. 
 

Kom luisteren, zing mee en geniet van weer van een fantastische editie van het 
“Koffieconcert”.  
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14.00 uur     DJ Jacco Silver 
 

Vorig jaar wist DJ Jacco Silver uit 
Stompetoren de voetjes bij jong en 
oud van de vloer te krijgen. Dit jaar 
gaat hij het nog een keer proberen en 
een ieder klaar stomen voor wat er de 
rest van de dag nog komen gaat! 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 licht-
effecten 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! 
 

 
 

14.00 uur Creatieve workshop ‘String Art’ door 
Soulmade Label 

 
Een workshop voor kinderen vanaf 8 jaar, van 14.00u-16.00u. 
 
 

Onder begeleiding van Aaltje Zeeman 
(Soulmade Label) kunnen jullie “String 
Art” maken. Je kunt je eigen vorm kiezen, 
(bijvoorbeeld een hart of ster). 
Daarna gaan we de spijkertjes in vorm op 
het whitewash hout timmeren en 
uiteindelijk verwerken we het draad  in 
de kleur die jij mooi vindt. Het is ook 
super leuk voor jongens om te doen! 
 

Meedoen kan voor € 15,- dit is inclusief 
materiaal, limonade en wat lekkers. 
 
 

Wil jij ook een gezellige middag en zo’n 
gaaf “String Art” bord in de kleur van je kamer?  
Meld je dan aan voor maandag 25 juni via: 
Info@soulmadelabel.nl of  06-51704117 (via App mag ook). 

mailto:Info@soulmadelabel.nl
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15.30 uur     Country Wilma 
 
 

Geboren in het Noord Hollandse 
Schagen. Begonnen in een 
kerkkoor in Bergen (NH), tijdens 
optredens met het koor ontdekte 
ze hoe leuk ze het zingen vindt. 
Wilma waagde de gok en sprong 
in het diepe! Een artiestennaam 
was snel bedacht: "Je heet Wilma 
en je zingt country, dat wordt dus 
Country Wilma" aldus vriend 
Gerard Joling. Nu nog een aantal 
nummers uitzoeken en ook het 
eerste optreden was een feit: In 
het spelershome van het 
Alkmaarse AZ. 
Country Wilma mocht van de Toppers de halve time opvrolijken met de 
geweldige "country" liedjes die zij al jaren lang ten gehoor brengt op feesten en 
partijen door heel Nederland. Nu na al die jaren kreeg Wilma de eer de rust van 
de Toppers te vullen met gezellige klanken tijdens de Toppers editie van 2017 
in de Amsterdam Arena! En het was een geweldig optreden en een 
onvergetelijk weekend! 
 
 
 

Official partner of Havenfeesten 2018 
 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwighJ7I477bAhVCKlAKHXcCBlEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/channel/UCk3g1K5qJk9Z0rDY8jSAnOg&psig=AOvVaw1EA3Qla036-wd72pMCtHVO&ust=1528365451479037
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17.30 uur    Volendammer Kermisartiesten 
  
 

Markers houden van een feestje, en Volendammers ook. Daarom kunnen ze 
het heel goed met elkaar vinden!  Tijdens de Volendammer kermis struikel je 
over de vele Markers en tijdens de Marker Havenfeesten struikel je over de 
vele Volendammers. Doordat de Markers ook kermis vieren in Volendam zijn ze 
goed bekend met de jaarlijkse Volendammer kermis cd. In het verleden hebben 
Marker muzikanten daar zelfs volop aan meegedaan. Dit jaar hebben we 
daarom op de laatste dag van de Marker Havenfeesten een aantal bekende 
Volendamse kermisartiesten uitgenodigd.  Op zondag 1 juli zullen vanaf 17.30 
de meest bekende acts van de afgelopen jaren optreden in de feesttent aan de 
haven, waarbij zij, naast hun oudere hits, hun nieuwe kermishit zullen brengen. 
Een overzicht: de formatie Lait Moar Ange scoorde vorig jaar de kermishit van 
het jaar met de opzwepende trancekraker ‘Drink Beer Everyday’, naar goed 
voorbeeld van Snoop Dogg. De formatie Volle Bak kent iedereen ondertussen: 
Martin Schilder en zijn companen bezingen graag hun ‘kouwe gouwe vriend’ 
maar dit jaar hebben ze het over een ‘Polygame dokter’. Dat belooft wat! De 
formatie Temet Trouwboar is een bijzondere eend in de bijt in Volendam: de 
groep bestaat uit zes vrolijke dames die de trouwbare leeftijd al bijna (temet) 
hebben bereikt, maar nog lang niet van plan zijn om hun vrijheid in de wilgen te 
hangen. Uit hun teksten blijkt dat ze, zolang het nog kan,  volop van hun 
vrijgezellenstatus genieten! Fraans Faist en Hou Uit Schei Op brachten vorig 
jaar samen een kermishit op de markt, maar kunnen het ook heel goed alleen. 
Fraans Faist doet ondertussen al tien jaar mee en scoort ieder jaar met steeds 
wisselende stijlen, van pure kroegfeest tot gulle après ski! Hou Uit Schei Op is 
de revelatie van de afgelopen jaren. Zij combineren heel slim alle succesvolle 
stijlen kermismuziek tot een heel eigen stijl waar iedereen heel vrolijk en 
dorstig van wordt! Tot slot komt Meck Donnelds voor het eerst Marken onveilig 
maken. Hij heeft de afgelopen jaren een vaste plaats in het Volendamse 
kermisgedruis veroverd met zijn combinatie van een ontzettend maf typetje en 
supergezellige feestmuziek. Dat wordt lachen in de polonaise (achteruit)!  
  
Voor wie de kermis cd’s niet in huis heeft: neem een kijkje op Youtube waar 
alle kermishits van de genoemde artiesten te bewonderen zijn. Wees 
gewaarschuwd: daar word je dorstig van!  
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19.00 uur    Band “Not Serious” 
 

Een oude bekende, feest 
gegarandeerd! 
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!  
 

Voor meer informatie en boekingen: 
www.notserious.nl  
www.facebook.com/NotSeriousBand  
info@notserious.nl  
 
 

Official partner of Havenfeesten 2018 
  

http://www.notserious.nl/
http://www.facebook.com/NotSeriousBand
mailto:info@notserious.nl
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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 geldig polsbandje dragen en 18 jaar of ouder zijn 

 

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) vrijwill ig 
meewerken aan het evenement: 

(in willekeurige volgorde) 
 

Coördinator van A Western Saloon 
De organisatie en deelnemende horeca van de Open Eettafel 

Alle bands van de vrijdagavond 
Coördinator en juryleden van de Palingrookwedstrijd 

Jury/sponsoren ‘Heel Mérèke bakt veur Alzheimer’ en het cupcakes versieren 
Organisatoren en verenigingen van de spellen op donderdagavond 

Juryleden en presentatoren van de kinderplaybackshow 
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 30e 

 

Marker Havenfeesten 
 
 

Welke gehouden worden op 
 

27 juni t/m 30 juni 2019 
 

 

 






