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Beknopt programmaoverzicht Marker Havenfeesten 2019
Donderdag 20 juni
v.a. 20:00u

Sport en spelavond
(Bridgen, Jeu de boules, Presentaties teams sportdag met Pub Quiz)

Vrijdag 21 juni
09:30u
12:00u
14:00u
19:00u
v.a. 20:30u

Goochelaar voor de schoolkinderen groep 1 t/m 5
Goochelaar voor de schoolkinderen groep 6 t/m 8
Open eettafel m.m.v. 4 Marker horeca etablissementen
Kienen voor jong en oud
Kinderplaybackshow
Marker Bands

Zaterdag 22 juni
09:00u
10:30u
10:30u
11:00u
11:00u
11:30u
12:00u
16:00u
v.a. 17:00u
v.a. 20:00u

Jurering ‘Heel Mérèke bakt Mérèker toart’
Koffie-uurtje
Palingrookwedstrijd
Havenfeestenbraderie met optredens van ‘de Neuteblazers’
Poppenkast voor de allerkleinsten – 2 voorstellingen
Prijsuitreiking ‘Heel Mérèke bakt Mérèker toart’
Sportmiddag met buurten en vriendengroepen
Palingveiling met verloting en prijsuitreiking
Afterparty sportdag met DJ Marco
Band “J-Nius”
Dries Roelvink
Frenna
Back to Waterloo – ABBA

Zondag 23 juni
10:00u
12:00u
14:00u
14:30u
17:00u
19:00u

Kerkdienst o.l.v. Kees Kersbergen
British Coffeehouse m.m.v. diverse orkesten en Postman & The Ramblers
Kinderworkshop ‘Dromenvanger’ door Soulmade Label
Johnny Mates Irish Gold
The Blue Monday Band
Kees & Ko
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Woordje van de voorzitter
De Marker Evenementen Stichting heet u van harte welkom op alweer de 30e havenfeesten, welke wij
weer met veel zorg voor u hebben georganiseerd.
Dit jaar mocht onze vicevoorzitter Arnold Uithuisje tijdens de jaarlijkse lintjesregen een koninklijke
onderscheiding in ontvangst nemen, Arnold nogmaals GEFELICITEERD.
De Marker Havenfeesten, een evenement waarbij een grote groep vrijwilligers weer hun best hebben
gedaan om een gevarieerd programma neer te zetten.
Het programma van dit jaar, de donderdag is net als voorgaande jaren de avond waarop wij starten
met diverse spelelementen voor jong en oud. Echter helaas dit jaar zonder onze vrienden van de dart,
simpelweg omdat hun spelelement niet past in het tijdframe welke ons is opgelegd door de Gemeente
Waterland.
Vrijdag starten we de dag met een goochelaar voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Na dit
goochelspektakel is het, na het succes van vorig jaar, weer tijd voor de open eettafel. Na deze open
eettafel kunt u een gokje wagen tijdens het kienen voor jong en oud.
De avond beginnen we met de playbackshow, waarbij ons Marker jeugdtalent 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 teams, de braderie en natuurlijk het paling roken.
Een ander populair onderdeel van de zaterdag is, heel Mérèke bakt. Dit jaar gaan we Mérèker taart
bakken en natuurlijk ook verkopen. De opbrengst van deze verkoop komt geheel ten goede aan de
getroffenen van de brand op Marken, 31 mei jongstleden
Voor de avond hebben wij de Volendammer top band “J-Nius” gecontracteerd samen met een
geweldige ABBA act “Back to Waterloo”. Ook zullen gedurende deze avond de Nederlandse top
artiesten Frenna en Dries Roelvink hun opwachting maken. Dit belooft zeker een geweldige avond te
worden!
De zondag start weer, zoals u van ons gewend bent, met de havenfeesten kerkdienst. Na deze
kerkdienst hebben we het koffieconcert met medewerking van het Marker Brass Ensemble, Juliana en
Postman & The Ramblers, dit geheel in het thema “Brits” in de breedste zin van het woord. Tijdens dit
themafeest is er ook nog een optreden van Johnny Mates Irish Gold. Om het thema helemaal af te
maken zou het natuurlijk het allerleukst zijn als jullie verkleed komen in iets wat te maken heeft met
dit thema (geheel vrijblijvend en niet verplicht).
De avond wordt natuurlijk weer een feestje en hiervoor staat de feestband Kees en Ko 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.
Als u dit programmaboekje doorleest zult u ook 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 achtergrondinfo ophalen.
Wij wensen iedereen heel veel plezier, en lees, voordat je naar de Havenfeesten komt, nog even de
laatste bladzijden door om onduidelijkheden te voorkomen.
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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.
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
p/a Kerkbuurt 166
1156 BR Marken

Homepage : www.MESMarken.nl
E-mail: info@mesmarken.nl
: 06-23516965

Official partner of Havenfeesten 2019
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Donderdag 20 juni 2019
Vanaf 20:00 uur Sport- en spelavond

De bekende sport- en spelelementen van de donderdagavond van de Havenfeesten mogen natuurlijk ook
dit jaar niet ontbreken. Helaas kan er dit jaar geen darten plaatsvinden maar gelukkig kunt u zich wel met
onderstaande elementen vermaken. De avond gaat om 20:00u van start met de volgende onderdelen:

Bridgen

Het altijd gezellige kaartspel bridgen is niet meer weg te denken op de havenfeesten en staat daarom ook
dit jaar weer op het programma. Wie kunnen Jan Moenis en Piet Visser, de winnaars van 2018, verslaan?
De kosten voor deelname bedragen € 5,- per persoon.

Jeu de Boules

Ook het ouderwetse spelletje Petanque is inmiddels een terugkerend onderdeel van de donderdagavond.
Het wordt ook dit jaar weer nabij de tent gespeeld. Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan op in de
feesttent. Wie weet ben jij wel de gene die Pieter Schipper, winnaar van 2018, verslaat!
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 en Pub Quiz
De sportdag in zijn nieuwe vorm met teams bestaande uit buurten of buurtverenigingen blijkt een groot
succes. Dit jaar hebben we de teamsamenstelling iets versoepeld en mag je ook als vriendengroep
deelnemen mits je team bestaat uit deelnemers van 8 tot 88 jaar! Ook dit jaar zullen op donderdagavond
de teams zichzelf en hun prachtige, zelfgemaakte joker presenteren. Aansluitend hierop zullen de teams met
het eerste onderdeel van start gaan; de Pub Quiz. De kick-off is om 20:00uur.

Official partner of Havenfeesten 2019
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Vrijdag 22 juni
De entreeprijzen voor de feesttent vandaag

Open eettafel
€ 15,Kienen (10 rondes + 1 super ronde)
€ 12,50
Avondprogramma (vanaf 20.00 uur)
€ 7,50
’s Avonds alleen toegang op vertoon van een geldig legitimatiebewijs!

09:30 uur Goochelaar voor de schoolkinderen
Tijdens de ochtend worden de kinderen van
basisschool “de Rietlanden” op een speelse manier
vermaakt in de feesttent. Eerder al heeft goochelaar
John Negenkerken de kinderen van de groepen
1 t/m 8 weten te boeien met zijn schoolvoorstelling in
de tent. Wegens zijn grote succes komt John dit jaar
met een heel nieuw kindergoochelprogramma weer
naar Marken. Tijdens de show worden de kinderen
vermaakt
met
diverse
goocheltrucs,
een
buikspreekpop, kinderkomedie en een aantal
workshop elementen.

Official partner of Havenfeesten 2019

12:00 uur Open eettafel

Wegens het daverende succes van vorig jaar organiseert de MES ook dit jaar weer een variant van de Open
Eettafel. Deze editie wordt geheel verzorgd door 4 bekende horeca etablissementen van Marken; Café
Restaurant ‘Land en Zeezicht’, Brasserie Restaurant ‘De Taanketel’, Cafetaria Petit Restaurant Catering ‘De
Verkeerde Wereld’ en Taverne ‘De Visscher’. Zij zullen gezamenlijk een 4 gangen lunch voor u bereiden
welke geserveerd wordt in de tent. Deelname hieraan kost €15,- per persoon en is toegankelijk voor alle
leeftijden. Aanmelden hiervoor is helaas niet meer mogelijk. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van
een taxiservice, opgeven hiervoor kan bij Linda Binken,  06-23516965.

14:00 uur Kienen

Tijdens dit altijd leuke spel zijn weer geweldige prijzen te winnen voor jong en oud. Wij hopen net als
voorgaande jaren op een grote opkomst!
Kienen (10 ronden + 1 superronde)

€ 12,50.

19:00 uur Kinderplaybackshow

De jongsten onder ons kruipen in de huid van hun grote idolen en laten een geweldige imitatie zien tijdens
deze grootse playback-, dans- en verkleedshow! Welke popgroep, zanger of zangeres blinkt er dit jaar uit?
Opgeven kan tot 14 juni bij Marco Meijer,  06-52365852.
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Vanaf 20:00 uur Optredens van Marker Bands

De vrijdagavond van de Havenfeesten wordt al een aantal jaren ingevuld door diverse bands welke ons
prachtige eiland rijk is. Dit jaar is het podium voor ‘Road2Nowhere’, ‘Postman & The Ramblers’ en ‘For
Your Plesure’. Kom genieten van een avond vol live muziek!

For Your Pleasure
‘Its all in the name’ zou je kunnen zeggen, maar daar doe je de Neil Young Coverband te kort mee.
Zelden meegemaakt dat je even in je ogen moest wrijven om te constateren dat Neil Young hier toch
echt niet zelf staat.
De tribute band "Neil Young
Coverband" is opgericht in 2005 en
richt zich vooral op muziek van Neil
Young. De band reist door heel
Nederland op festivals en theaters.
Ze spelen en dragen de sfeer zo uit
als Neil Young dat zelf ook
doet. Speciaal voor de havenfeesten,
bevat het repertoire nu niet alleen
nummers van Neil Young, maar ook
nummers van andere bekende
bands, zoals o.a. Roxy Music en
Coldplay. Daarom is de bandnaam
voor deze avond "For Your
Pleasure".

Postman & The Ramblers

In 2014 werden Nick en Maikel gevraagd te spelen op het Alles
of Nix festival georganiseerd door Stichting Marker Jongeren. Dit
was de aanleiding voor project Nick en Maikel, waarbij de setlist
en teksten werden uitgedeeld aan het publiek zodat iedereen kon
meezingen. Het project werd echter nooit gestopt en Niels sloot
zich ook aan bij de band. De bandleden hielpen de drummer
soms op zaterdag met het bezorgen van de post op Marken. Zo
ontstond de bandnaam Postman & The Ramblers. Rutger is in
2017 ook begonnen met wandelen en inmiddels is het project
meezinguurtje veranderd in een Rock-‘n-Roll band.

Meezingen kan uiteraard nog steeds!
Niels Kaars – Gitaar/Zang
Rutger Peereboom - Gitaar/Zang
Nick Springer – Toetsen/Zang
Maikel Schipper – Drums/Zang
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Road 2 Nowhere

Road 2 Nowhere
is
reeds de helft van het bestaan van de Marker Havenfeesten present,
dit jaar wederom op de vrijdagavond.
Rock, pop, etc., komt allen!
Maikel, Pouwel, J.J., Nick, Klaas, Richard, A.T. en Conny

Official partners of Havenfeesten 2019

11

Official partners of Havenfeesten 2019

12

Zaterdag 22 juni
De entreeprijzen voor de feesttent vandaag

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 van een geldig legitimatiebewijs en op
vertoon/na aanschaf van een entreekaart of op vertoon van je polsbandje. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar
aan de deur, kosten € 22,50.
LET OP !! Alleen vandaag:
tot 16.00uur kunnen consumpties met contant geld betaald worden tegen de aankoopprijs
van een munt à € 2,50 p/s. Na 16.00 uur kan weer alleen met munten afgerekend worden.

09:00 uur Jurering ‘Heel Mérèke bakt Mérèker toart’

Ook wel het palingroken onder de taartbakkers en -baksters van Marken! Voor de vierde keer op rij een
mooi initiatief waarmee eerder mooie bedragen voor diverse goede doelen zijn ingezameld. Dit jaar worden
er opnieuw Markertaarten gebakken. De taarten worden op diverse onderdelen door een deskundige jury
beoordeeld. De beoordeling gebeurt 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. De
prijsuitreiking vindt plaats om 11:30u in de tent.

10:30 uur Koffie-uurtje

In afwachting van de jurering is er de gelegenheid om voor €3,- een kopje koffie of thee en een stukje taart
te kopen en hiervan te genieten tijdens “het koffie uurtje”. De opbrengst van “het koffie uurtje” zal volledig
ten goede komen aan de getroffenen van de brand op Marken, 31 mei jongstleden.

Official partner of Havenfeesten 2019
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10:30 uur Palingrookwedstrijd

Geen Havenfeesten zonder palingrookwedstrijd! Net als voorgaande jaren nemen de beste palingrokers van
Marken het tegen elkaar op. De deskundige jury zal bepalen wie zich, net als Mathijs Boes en Cees Schipper,
de winnaars van 2018, een jaar lang “de BESTE palingrokers van Marken” mogen noemen! Om deze
verrukkelijke paling te kunnen proeven worden er tot 16:00u loten verkocht om kans te maken op een van
een aantal voor de loting 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 Poppenkast voor de allerkleinsten

Deze morgen wordt er voor de allerkleinsten een leuke poppenkastvoorstelling gepresenteerd. Er zullen 2
verhaaltjes opgevoerd worden met een kleine pauze tussendoor.
De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Agnita Peereboom en Judith van Altena.

11:00 uur Havenfeestenbraderie met optredens van het
dweilorkest ‘De Neuteblazers’

Tijdens deze gezellige braderie brengen diverse stichtingen, verenigingen 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.

De Neuteblazers

Of het nu om een feestavond gaat, een bruiloft,
een feestelijke optocht of een
dweilorkestenfestival, de Neuteblazers zorgen
steeds voor een verrassende show. Naast
Hollandse toppers of Amerikaanse rockers,
staat er ook up-tempo Latin op het menu,
aangevuld met onvervalste disco-krakers.
Vrijwel ieder jaar doen de Neuteblazers mee
aan een of meer festivals, waaronder de grotere
dweilorkestenfestivals in Poeldijk, Bodegraven,
Heerenveen en Bemmel.
Zevenbergen, IJselstein, de Open
Kampioenschappen voor dweilorkesten in
Poeldijk wisten zij ondermeer op hun naam te
zetten. Ook in Bemmel wisten zij de titel Nederlands Kampioen in de wacht te slepen. Net als de titels
Beste show dweilorkest en Meest muzikale Dweilorkest. Maar vooral op de prijs van de publiekjury die
meermaals in de wacht werd gesleept zijn ze nog het meest trots!
Kijk voor meer informatie ook eens op www.neuteblazers.nl.

Official partner of Havenfeesten 2019
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12:00 uur Sportmiddag met buurten en vriendengroepen met
in de loop van de dag de prijsuitreiking

Een legendarische sportdag waarbij buurtverenigingen en vriendenteams 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 zijn ook vriendenteams welkom mits er
voldaan wordt aan de eis van deelnemers uit verschillende leeftijdscategorieën.
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
Impressie sportdag 2016 1
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 “Het Ketsige Riet” te verslaan, of gaan zij weer met de eerste prijs naar huis?
De prijsuitreiking van deze gezellige en spannende strijd is aan het einde van de zaterdagmiddag.

Official partner of Havenfeesten 2019

16:00 uur Palingveiling en prijsuitreiking palingrookwedstrijd

Een deskundige jury proeft de paling, beoordeeld deze op diverse criteria en geeft aan de hand hiervan
punten. Na de puntentelling wordt de prijs voor beste palingroker van Marken uitgereikt. De winnaar mag
zich een jaar lang “Beste palingroker van Marker” 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.
Dit jaar zullen er ook weer taarten verloot worden, mits deze met het koffie uurtje niet allemaal verkocht
zijn!

17:00 uur Prijsuitreiking en afterparty sportdag
Vanaf 17:00 uur verzorgt een van Marken haar eigen DJ’s een supergezellige afterparty van de (sport)dag.
Onder het genot van gezellige muziek en de nodige versnaperingen verhalen delen over deze geweldige
dag. De DJ warmt u alvast op voor een weergaloze avond!
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Vanaf 20:00 uur Band “J-Nius”

J-Nius, wereldberoemd in Volendam. Een band bestaande uit 9 personen die het plezier van het muziek
maken overbrengt op het publiek. Door de jarenlange ervaring en variatie in de liedjes weet J-Nius elk
optreden tot een grandioos feest te maken! Gegarandeerd succes!

Dries Roelvink

Dries werd op nieuwjaarsdag 1959 in ’t hartje van de Jordaan geboren, als zoon van een voetbaltrainer (de
Amsterdamse club Herenmarkt) en een zangeres. Moeder,
Alie Roelvink maakte in die tijd veel platen met o.a. Willy
Alberti en Johnny Jordaan. Dries jr. volgde zijn vader in zijn
voetsporen, en voetbalde 10 jaar in de jeugdelftallen van
DWS. Op zijn achttiende jaar tekende Dries bij FC
Amsterdam een drie jarig profcontract. Tijdens zijn
voetbal carrière zong Dries al graag na de wedstrijden, in
het spelershome, en op feesten en partijen. Hij besloot
toen mee te doen aan een talentenjacht op het
Rembrandtplein, in de bekende ‘Shorts of Londen’ en
kwam als winnaar uit de bus.
Vanaf die dag ruilde hij zijn voetbalschoenen in voor een
microfoon. Kort daarna tekende hij zijn eerste
platencontract bij Phonogram, zijn eerste hit ‘Maria
Magdalena’ stond weken lang hoog in de hitparade. In 2004
maakte Dries een onuitwisbare indruk, in de ANWB commercial in zijn overbekende “gele” zwembroek.
Mede door zijn ruime stembereik, (ruim 2 octaaf) en zijn brede repertoire, is een optreden van Dries
Roelvink een overweldigende gebeurtenis. Dries is een graag geziene gast op feestjes, partijen en
evenementen in het gehele land. Zijn optredens staan garant voor kwaliteit, gezelligheid en een optimale
sfeer, of het nu gaat om de Amsterdamse inhakers of Engelse love songs. Dries zorgt voor de juiste sfeer
op het juiste moment, Dries staat garant voor een geslaagde avond !!!

Official partner of
Havenfeesten 2019
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Frenna

Francis Junior Edusei, beter bekent als Frenna, is onderdeel van de rapformatie Strictly Family Business (SFB)
waarmee hij in 2014 definitief doorbrak. Frenna heeft de
Nederlandse Urban industrie inmiddels veroverd en behoort tot
de topartiesten van deze industrie. Als frontman van SFB en één
van de kopstukken van het collectief New Wave, heeft het grote
publiek kennis kunnen maken met zijn sound en talent voor hits.
Zijn eerste soloproject ‘Geen Oog Dicht Gedaan’ was een schot
in de roos met de hitsingle ‘My Love’. Tussen de SFB-projecten
door, heeft hij samenwerkingen gehad met o.a. Ronnie Flex, Boef,
Emms (Broederliefde) en Bizzey. Ook heeft hij een EP gedropt
met zijn producer-protégè Diquenza genaamd ‘We Don’t Stop’.
Met de featuring van de Ghanese superster Mugeez op de track
‘Walk Away’ heeft hij ook al de eerste stappen gezet om naast
Nederland ook de wereld te veroveren.
De afgelopen tijd is Frenna druk bezig geweest. In aanloop naar
zijn nieuwe album bracht hij samen met collega artiest Lil Kleine
de mega hit ‘Verleden Tijd’ uit. Binnen 24 uur heeft deze remake
van ‘Onderweg’ (Abel, 2000) het Spotify record van meest
gestreamde track verbroken en staat hij al een aantal weken op
nr. 1 in de Single Top 100. In november bracht hij zijn
langverwachte album ‘Francis’ uit, welke binnen no time een
gouden status behaalde. Inmiddels is hetzelfde album zelfs goed
voor platina. Om dit grote succes te vieren en de fans te bedanken voegde hij op 7 februari 7 tracks toe
aan het album.
Afgelopen januari stond Frenna, samen met zijn 777 band, op Eurosonic Noorderslag. In diezelfde maand
wist hij de Edison Pop Award voor HipHop album van het jaar met zijn album ‘Francis’ in de wacht te slepen.
Hij liet hiermee collega artiesten Ronnie Flex en Bizzy achter zich. De Edison Pop Award is de oudste
muziekprijs van Nederland.

Official partner of Havenfeesten 2019
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Back to Waterloo – ABBA

April 1974 was een historische dag in de muziekgeschiedenis.
ABBA won het Eurovisie Songfestival met het nummer
‘Waterloo’ en in no time waren er van dit nummer
wereldwijd 350 miljoen platen verkocht! Hits als ‘Dancing
Queen’, ‘The winner takes it all’, ‘Money money money’ en
‘Mama Mia’ volgden. We konden niet meer om ABBA heen!
Wat was toch het geheim van dit bijzondere vierkoppige
clubje uit Zweden? In ieder geval hadden ze een repertoire
dat een zeer breed publiek enorm aansprak. Nummers die
lekker in het gehoor lagen en waarbij het moeilijk was om op
je stoel te blijven zitten. Jammer genoeg eindigde de
samenwerking tussen de ABBA-leden in 1982, maar nog
steeds blijkt dat hun muziek springlevend is. Dus hoog tijd voor een ‘revival’!
In 1998 staan een vriendinnen duo samen in de theaterproductie Dancing Queens onder regie van Stanley
Burleson. Gebruik makend van de muziek van ABBA weten zij avond aan avond het theaterpubliek te boeien.
Na afloop van de theatertour besluiten de vriendinnen om als duo de liedjes van ABBA te blijven zingen.
"Back to Waterloo" is geboren. Vele honderden optredens later blijkt de ABBA muziek nog niets aan
populariteit te hebben ingeboet!

Official partner of Havenfeesten 2019
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Zondag 23 juni
De entreeprijzen voor de feesttent vandaag
De toegang tot de feesttent is vandaag de gehele dag gratis !!

10:00 uur Havenfeestenkerkdienst

De havenfeestenkerkdienst zal dit jaar voor worden gegaan door Kees Kersbergen. De Voor Anker-band
en een muziekgroep o.l.v. Jacob Teerhuis zullen hun medewerking verlenen aan deze kerkdienst.
Het thema voor de dienst is op het moment van het drukken van dit programmaboekje nog niet bekend.
De opbrengst van de collecte wordt, net als voorgaande jaren, aan hetzelfde goede doel geschonken als de
opbrengst van het koffie uurtje bij het onderdeel Heel Mérèke bakt toart. Dit jaar zal dit dus geschonken
worden aan de getroffenen van de brand op Marken, 31 mei jongstleden.

12:15 uur Koffieconcert

Het jaarlijkse koffieconcert wordt al 2 jaar op rij in een verfrissend jasje gestoken. Het concert werd in
het teken van een thema gesteld. Het thema van dit jaar zal zijn: “British”. Dit bedoelen wij in de breedste
zin van het woord. Dus kom verkleed als Engelse Bobby, trek je schotse kilt uit het stof (wie durft zijn
onderbroek thuis te laten 😉) of kom verkleed als Ier. De muziek zal hierop afgestemd worden en de
tent wordt hierop aangekleed. Diverse verenigingen zijn weer bereid gevonden hier medewerking aan te
verlenen. De deelnemers van deze speciale middag zijn:
Opleidingsorkest Chr. Muziekvereniging ‘Juliana’
Het opleidingsorkest van Chr. Muziekvereniging ‘Juliana’ bestaat uit 15
leerlingen en heeft de laatste tijd veel nieuwe aanwas waar de vereniging
ontzettend blij mee is! Zij hebben een aantal stukken voor u ingestudeerd
en willen u deze graag laten horen. Komt allen luisteren naar het
opleidingsorkest van Chr. Muziekvereniging ‘Juliana’ onder leiding van
Sascha Ewouts.
Chr. Muziekvereniging ‘Juliana’
Chr. Muziekvereniging ‘Juliana’ neemt al jaren met veel enthousiasme deel
aan de Havenfeesten. Al langere tijd met het koffieconcert maar afgelopen
jaren ook met een Mérèker Challenge en als topper een concert met de
3J’s. Dit jaar voor het eerst onder leiding van dirigent Arnold Span. Laat u
verassen!
Marker Brass Ensemble
Het MBE is opgericht in 1977, aanvankelijk als kwintet en uitgegroeid tot een
koperensemble bestaande uit een dertiental gevorderde en (semi)professionele
koperblazers.
Er wordt muziek gespeeld naar voorbeelden van onder andere het "Philip Jones Brass
Ensemble", "London Brass" en "German Brass".
Het repertoire omvat de gehele muziekgeschiedenis.
Het geheel staat sinds 1997 onder leiding van trombonist van het eerste uur Klaas Pereboom.
Postman & The Ramblers
Reeds eerder in dit boekje al aan u voorgesteld.
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14:00 uur Kinderworkshop ‘Dromenvanger’

Op zondagmiddagmiddag 23 juni van 14.00-16.30 organiseert Soulmade Label een creatieve
KIDSWORKSHOP.
Onder begeleiding van Aaltje Zeeman gaan we een (Ibiza style)
‘dromenvanger’ maken van macramé garen, diverse linten en kralen,
veren etc. Keuze uit diverse kleuren!!
Heb jij ook zin in een creatieve middag en ben je tussen de 6 en 14 jaar?
Schrijf je dan snel in!
Aanmelden kan door een email te sturen naar info@soulmadelabel.nl of
via WhatsApp  06-51704117.
De deelname kost € 15,- p.p. (inclusief materiaal, drinken en wat
lekkers).

Official partner of Havenfeesten 2019

14:30 uur Johnny Mates Irish Gold

De Havenfeesten op Marken krijgen de zondagmiddag/avond een paar bijzondere
artiesten op bezoek. Door de aanwezigheid van de Ierse zanger John(ny) Mates
en het meest geboekte feestduo van Nederland Kees & Ko, belooft het een
onvergetelijke dag te worden!
De in Dublin geboren Ierse zanger/entertainer John(ny) Mates is een zoon van
een Ierse moeder en een onbekend gebleven Zeeman. In de sloppen van Dublin
groeide Johnny (die zelf graag John wordt genoemd) op tussen de geur van
whiskey en steenkool. John(ny) die veel op straat speelde kreeg al snel in de gaten
dat, als hij wat wilde bereiken, muziek moest gaan maken. Hij bleek een gouden
stem te hebben en de Ierse meisjes vielen als een blok voor 'm. Het succes kon
niet uitblijven en John was al snel in elke kroeg in Dublin te horen en te zien.
Een aantal Markers kwamen op vakantie in de Ierse hoofdstad John tegen en
wisten hem over te halen naar Marken te komen. Hij zal op zondag de tent laten
ontploffen op de klanken van muziek van The Dubliners, The Poques en andere
Ierse grootheden.
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17:00 uur The Blue Monday Band

De Bleu Monday band is een gezellige gelegenheidsband.
Door de combinatie van jong en oud en een gezamenlijke muzieksmaak staat er een groep muzikanten waar
het plezier van af straalt.
De band speelt country, country rock, tex mex, Nederlandstalig en zelfs een schlagertje komt voorbij.
De band is als volgt samengesteld:
Zang:
Jurie van Veen
Zang en gitaar:
Jan kaars
Gitaar:
Niels Kaars
Gitaar:
Rutger Peereboom
Zang, drums, ukulele:
Maikel Schipper
Drums, Percussie:
Mathijs Boes
Zang, toetsen, accordeon:
Nick Springer
Zang, accordeon:
Martin van de Pluim
Basgitaar:
Jan Pieter Schouten
Basgitaar, Trombone:
Klaas Elbert Peereboom
Blazers:
Lucia Peereboom, Pieter Bakels, Mirjam Stooker

Official partner of Havenfeesten 2019

23

19:00 uur Duo Kees & Ko

Later op de zondag wordt het podium beklommen door het meest geboekte feestduo van Nederland, KEES
& KO!
Een hoge mate van entertainment, een hoog tempo, het breeeeedste repertoire dat je maar kan bedenken
en topkwaliteit kenmerken deze Noord-Hollandse mannen.
Het is muziek waar IEDEREEN heel blij van wordt.
KEES & KO bestaat uit Texelaar Kees Klaassen en Niedorper Leo van der Fluit, beiden ook leden van de
bekende hitformatie FLAIR.
Ze hebben al aangegeven enorm uit te kijken naar dit optreden!
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Huisregels
Nog even dit . . . .
Tijdens de Marker Havenfeesten worden de consumpties afgerekend met de groene MESconsumptiemunten, welke gedurende het evenement elke dag te koop zijn. Prijs per stuk € 2,50.
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
Havenfeesten.

De consumpties worden getapt in hard plastic glazen,
welke niet in de afvalbakken gedeponeerd dienen te worden.

Er worden alleen alcoholhoudende consumpties verstrekt
aan personen welke 18 jaar of ouder zijn en 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 Havenfeesten-terrein.

Tijdens de havenfeesten worden opnames gemaakt. Wanneer u aan dit evenement deelneemt, geeft u
de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar u op staat te gebruiken voor
communicatiedoeleinden.
VEEL PLEZIER EN.....
TOT ZIENS
De Marker Havenfeesten worden georganiseerd door de
Marker Evenementen Stichting.
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Mede mogelijk gemaakt door
Op voorhand willen we de volgende stichtingen, verenigingen en instellingen bedanken voor hun
medewerking:
(in willekeurige volgorde)
Brandweer Marken
Protestants Marken
EHBO vereniging Marken
Rijkswaterstaat
Gemeente Waterland
Stichting Marker Jongeren
IJsclub Marken
Watersportver. Marken
KNRM station Marken
Ook willen we de volgende mensen bedanken, die (al dan niet) vrijwillig meewerken aan het evenement:
(in willekeurige volgorde)
Alle bands van de vrijdagavond,
Alle barkeepers,
Alle buurtbewoners voor hun begripvolle opstelling,
Alle deelnemers aan de verschillende onderdelen,
Alle deelnemers aan de braderie,
Alle mensen die op een of andere wijze een bijdrage leveren aan de Marker Havenfeesten,
Alle nachtwakers,
Alle scheidsrechters van de sportdag,
Coördinator, juryleden en deelnemers van de Palingrookwedstrijd,
Coördinator en deelnemers van het koffieconcert,
De organisatie en deelnemende horeca van de Open Eettafel,
De organisatie van de Poppenkast,
Degene die de tent helpen opbouwen en afbreken,
Havenmeester van Marken,
Jury/sponsoren ‘Heel Mérèke bakt Mérèker toart’,
Juryleden en presentatoren van de kinderplaybackshow,
Organisatoren en verenigingen van de spellen op donderdagavond,
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 Havenfeesten 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

tot ziens op de

Welke gehouden worden op
20 t/m 23 juni 2019
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