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Beknopt programma overzicht Marker Havenfeesten 2022

Donderdag 23 juni
v.a. 17:30u DorpsBBQ
v.a. 19:30u Jeu de Boules, darten, klaverjassen, bridge
v.a. 20:00u Silent Disco

Vrijdag 24 juni
09:30u Mad Science voor de schoolkinderen
12:00u Open lunchtafel m.m.v. Marker horeca etablissementen
14:00u Kienen voor jong en oud
15:00u Sportify Sport en Spelmiddag voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
v.a. 20.00 u Marker Bands

Zaterdag 25 juni
09:30u Marker Mannenochtend
10:30u Palingrookwedstrijd
11:00u Havenfeesten Braderie
v.a. 13:00u Optredens van Dennis van Veen en Philip Noone
16:00u Paling Veiling met verloting en prijsuitreiking
v.a. 17:00u The Gringo’s
v.a. 19:30u Band “J-Nius”

3J’s
Back to Waterloo – ABBA

Zondag 26 juni
09:45u Koffiedrinken
10:15u Kerkdienst o.l.v. dominee H. Klink
11:30u Toost met prosecco en gebak
12:00u Koffieconcert
14:00u Aandacht voor Marker Charity Ride
14:30u DJ Jacco Silver
16:30u Wolter Kroes
17:00u Karaoke
18:00u Not Serious
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Woord van de voorzitter

Eindelijk kan en mag de Marker Evenementen Stichting u weer van harte welkom heten op de 31ste Marker
Havenfeesten, waar we twee jaar op hebben moeten wachten. In deze periode hebben we verschillende
activiteiten georganiseerd om toch met elkaar in verbinding te blijven en voor het nodige vermaak te zorgen,
maar we kunnen niet wachten om weer als vanouds een Marker Havenfeesten neer te zetten!

Aan het programma zal het niet liggen. We hebben als bestuur ons best gedaan een gevarieerd programma neer
te zetten, voor jong en oud, met voor ieder wat wils! We starten dit jaar gezamenlijk met op de
donderdagavond een heerlijke Marker BBQ, verzorgd door de lokale horeca. Op vrijdag beginnen we met de
schoolkinderen en als van ouds kienen. ‘s Middags ontvangen we de kinderen voor wat actie en we sluiten de
vrijdagavond af met Marker bands. Op zaterdagochtend is er een nieuw programmaonderdeel, te weten de
‘Marker mannenochtend’. Zoals de naam al zegt is dit programmaonderdeel gericht op de mannen van Marken.
Deze ochtend is al zo goed als uitverkocht. Ontbijt, spel en muziek zullen elkaar afwisselen. Traditiegetrouw is
er net als voorgaande jaren ook een braderie en natuurlijk het palingroken. Voor de avond hebben wij de
Volendammer top band “J-Nius” gecontracteerd samen met een geweldige ABBA act “Back to Waterloo”. Als
klapper van de zaterdagavond komen ook de 3 J’s optreden! We zijn blij en trots dat we hen hebben kunnen
contracteren voor de 31ste editie van de Marker havenfeesten.
De zondag begint met de havenfeesten kerkdienst. Na de kerkdienst hebben we het koffieconcert met
bijpassend thema “Zilver”. De zondag sluiten we af met feestband “Not Serious” en sfeermaker “Wolter
Kroes”. Zoals u kunt lezen is het gelukt weer een geweldig programma neer te zetten. Mocht u ideeën of
suggesties hebben voor een volgende editie, schroom dan niet om deze te delen met één van de bestuursleden.

Om de Marker havenfeesten in goede banen te leiden, zijn er een aantal regels waar iedereen zich aan dient te
houden. Deze regels zorgen ervoor dat het evenement soepel verloopt en we gedurende het evenement niet
voor verrassingen komen te staan. U vindt ze op de laatste pagina van dit programmaboekje, lees ze graag goed
door voorafgaand aan uw bezoek. In het programmaboekje vindt u ook alle relevante informatie over de tijden,
de entree, consumptiemunt prijzen en dergelijke. Op onze website www.MESmarken.nl kunt u ook het
programma nog eens nalezen en nadere achtergrondinformatie vinden.

De Marker Havenfeesten zijn niet te organiseren zonder onze sponsoren. Wij danken hen hartelijk voor hun
bijdrage in welke vorm dan ook. Daarnaast worden wij als bestuur ondersteund door een grote groep
vrijwilligers en verenigingen, die zich belangeloos inzetten om de havenfeesten tot een succes te maken. Ook
hiervoor onze hartelijke dank!

Wij wensen iedereen heel veel plezier, gezelligheid en lol toe en laten we er met elkaar een onvergetelijke
editie van maken!

Namens het bestuur van de Marker Evenementen Stichting,
Pieter-Jan Teerhuis
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
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Donderdag 23 juni
v.a. 17:30 uur Marker Havenfeesten DorpsBBQ
In samenwerking met de horeca die Marken rijk is organiseren wij een DorpsBBQ om de Havenfeesten af
te trappen. Rond 17:30u gaat de bbq aan.
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Vanaf 19:30 uur Jeu de Boules, darten, klaverjassen, bridge
De bekende sport- en spelelementen van de donderdagavond van de Havenfeesten mogen natuurlijk ook
dit jaar niet ontbreken. Helaas kan er dit jaar geen bridge plaatsvinden maar gelukkig kunt u zich wel
vermaken met jeu de boules, darten of klaverjassen. Aanmelden kan ter plaatse.

Jeu de Boules
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 ga jij wel met die felbegeerde beker naar huis!
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.

Darten
Een darttoernooi waarbij door mannen en vrouwen gestreden wordt om de felbegeerde Havenfeesten
bokaal! Gelukkig is dit onderdeel weer terug van weggeweest, want wat is nou een donderdagavond van
de Havenfeesten zonder darten?

Klaverjassen
Gezellig een lekker potje kaarten. Een avondje klaverjassen is garantie voor een hoop vertier! Kom met je
vrienden naar de feesttent of ga de strijd alleen aan en ga voor de roem! Alleen bij voldoende animo kan
dit onderdeel doorgang vinden.

Bridge
Geen zin om te klaverjassen? Bridgen is ook leuk! Niet meer weg te denken van de Havenfeesten. Kom
dus gezellig een kaartje leggen.

Vanaf 20:00 uur Silent Disco
Voor één avond wordt een deel van de feesttent omgebouwd tot ware discotheek. En niet zomaar een
discotheek; een Silent Disco! Trek je dansschoenen aan, haal je mooiste pak uit de kast, gooi die heupen
los en kom lekker Dansen bij Jansen!
Deelname is gratis.
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Vrijdag 24 juni
De entreeprijzen voor de feesttent vandaag
Open lunchtafel € 15,-
Kienen (10 rondes + 1 superronde) € 15,-
Avondprogramma (vanaf 19.00 uur) € 7,50

’s Avonds alleen toegang op vertoon van een geldig legitimatiebewijs!

09:30 uur Mad Science voor de schoolkinderen
Dit jaar hebben we de samenwerking met basisschool ‘de Rietlanden’ opgezocht en zijn samen tot een
mooi programma gekomen voor de schoolkinderen wat tevens aansluit bij het lesprogramma van de
kinderen. Een team van Mad Science komt een heuse science show geven en uiteraard mogen de kinderen
zelf ook experimenteren!

12:00 uur Open lunchtafel
Al een aantal edities een groot succes gebleken! Daarom 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 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
Kienen, een leuk spel voor alle leeftijden. Deze middag zijn er ook weer geweldige prijzen te winnen van
diverse sponsors, voor jong en oud. Wij hopen net als voorgaande jaren op een grote opkomst!

Kienen (10 ronden + 1 superronde) € 15,-.

15:00 uur Sportify Sport- en spelmiddag voor
kinderen van 4-12 jaar

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd hebben wij Sportify Kids bereid gevonden om een super gave
sport- en spelmiddag te organiseren! Deze middag wordt je uitgedaagd om het beste van jezelf te geven
tijdens 6 verschillende spellen en is er tevens gelegenheid om je laten schminken! Deelname is gratis.

V.a. 20:00 uur Optredens van Marker bands
De vrijdagavond van de Havenfeesten wordt al een aantal jaren ingevuld door de diverse bands welke ons
prachtige eiland rijk is. Dit jaar is het podium voor ‘Road2Nowhere’, ‘Postman & The Ramblers’ , ‘The
Outlaw’, ‘Boddy en de Rekels’, ‘Neil Young Cover Band’ en de nieuwste aanwinst ‘The Pompero’s’. Kom
genieten van een avond vol live muziek!
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The Outlaw
The Outlaw is een coverband uit Marken, bestaande uit Nynke (zang), Janneke (zang, gitaar), Hester (zang,
gitaar), Jan Cornelis (gitaar, zang), Alex (basgitaar) en Marc (drums, percussie).

Zeg je The Outlaw, dan zeg je country!
De band speelt de ene na de andere
(country-)klassieker, waar zij met de
prachtige samenzang van de drie zangeressen
vaak toch nét even een andere draai aan
weten te geven.

Een avond met The Outlaw staat garant voor
een avond vol luisterplezier en gezelligheid,
dus mis het niet en kom gezellig kijken!

"'Cause everybody's got a little outlaw in 'em!"

Boddy en de Rekels
De speciaal voor Jan van Altena samengestelde band Boddy en de Rekels bestaat uit 6 bevlogen
muzikanten. De set die zij op de havenfeesten ten gehore gaan brengen bestaat voornamelijk uit Country
Rock.

Meezingen met guilty-pleasures van onder andere Smokie en The Cats, die voor iedereen wel bekend in
de oren zullen klinken en die je wellicht al tijden niet meer hebt gehoord.

Jurie van Veen – Vocals,  Jan van Altena – guitar/vocals,

Jan Kaars – guitar/vocals  Gerard Schilder – keyboards,

Klaas Springer – bass,    Mathijs Boes – drums

Marieke Zeeman - Sax
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Neil Young Cover Band
Vijf muzikanten met één gedeelde passie.
Met de start in 2005 is de Neil Young Coverband in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de
meest gewaardeerde Neil Young tributes van
Nederland.

De Neil Young Coverband weet met
leadzanger Dirk Zeeman de sound dicht te
benaderen. Dit in combinatie met passie en
een sterke podiumpresentatie, heeft de band
zich via indrukwekkende optredens op
gerenommeerde festivals en poppodia
opgewerkt tot één van de toonaangevende
acts in het tribute-circuit.

Tijdens haar optreden op de Marker Havenfeesten, zullen zij de grootste hits van Neil Young spelen, zoals
oa Hurricane en Rocking in the free world.

www.neilyoungcoverband.nl

Dirk Zeeman – guitar/vocals   Jan Kaars – guitar/vocals

Gerard Schilder – keyboards   Klaas Springer – bass

Klaas Zeeman - drums

Official partner Havenfeesten 2022
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Postman & the Ramblers

"If the music's too loud, you're too old"

Jurie van Veen - Zang Maikel Schipper – Drums / Zang Niels Kaars – Gitaar / Zang
Rutger Peereboom - Gitaar / Zang Nick Springer – Toetsen / Zang
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Road2Nowhere

Road2Nowhere, een band die je kent. De organisatie van de Marker Havenfeesten kan al jaren rekenen op
een set lekkere muziek van deze enthousiaste muzikanten. Dit wil je niet missen, dus… vrijdag in de tent,
zorg dat je er bent!

The Pompero’s

De nieuwste band van Marken, komt dat zien!
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Weet je dat…?

Weet je dat:
- De Marker Evenementen Stichting (MES) is opgericht op 2 juli 1996 (de dinsdag na de 7e

Havenfeesten);
- Het eerste evenement van de MES een evenement is in het Dorpshuis in samenwerking met de SMJ

met de band “Liever Live” en de zangeres “Imca Marina”;
- Het eerste zelfstandige evenement de sinterklaasintocht van 1996 is. Dit was tevens weer de eerste

keer dat de intocht op zaterdag werd georganiseerd;
- Er in de afgelopen 25 jaar maar 25 bestuursleden in het bestuur hebben gezeten?;
- Er in die 25 jaar maar 3 voorzitters zijn geweest? Dirk Boes (1996 – 2014), Mark van Altena (2014 –

2019) en Pieter Jan Teerhuis (2019-heden);
- We 1 bestuurslid hebben die een koninklijke onderscheiding heeft (Arnold Uithuisje);
- De MES hun spullen ook uitleent voor een klein bedrag?;
- De MES ook uw online uitzendingen of opnamen kan verzorgen voor een klein bedrag?;
- De MES als doelstelling heeft om ook samen met andere Marker verenigingen, stichtingen en

organisaties evenementen te organiseren en we dit ook regelmatig doen;
- De bestuursleden, geholpen door een groot aantal vrijwilligers, al vanaf maandag voor de

Havenfeesten bezig zijn met fysieke voorbereidingen en we na de Havenfeesten ook nog een aantal
dagen bezig zijn om alles op te ruimen en schoon te maken;

- Er op dit moment 14 bestuursleden in het bestuur van de MES zitten;
- De MES met de Millenniumwisseling ook een heel feestweekend heeft georganiseerd voor de Marker

bevolking;
- De MES in het verleden ook een buitenevenement heeft georganiseerd met als hoofdact “De Kast”;
- De MES elk jaar een aantal vaste evenementen heeft: Nieuwjaarsborrel, Online bingo’s, Paaseieren

zoeken, Havenfeesten, Sinterklaasintocht, Kerstrondgang;
- De MES kerstman afgelopen kerst ook naar Europarcs “De poort van Amsterdam” is geweest;
- Gelijk de eerste vergadering na de zomervakantie alweer gewerkt wordt aan de volgende

Havenfeesten;
- Er nog 1 bestuurslid vanaf de oprichting in het bestuur zit (Jan Cornelis de Jong);

-     De Stravaclub vorig jaar €11.500 voor ons bij elkaar heeft gefietst, welke we dit jaar aan artiesten
hebben kunnen besteden;

- Er nog veel meer weetjes, archiefmateriaal en prachtige foto’s van de afgelopen jaren op onze website
staat (www.mesmarken.nl).
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Zaterdag 25 juni

De entreeprijzen voor de feesttent vandaag
Tot 18:00 uur gratis toegang.
Overdag kun je je toegangskaart bij de bar inwisselen voor een polsbandje, dit voorkomt wachtrijen bij de
ingang ’s avonds. Vanaf 18:00 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 € 30,-.

09:30 uur Marker Mannenochtend
Een goed idee moet, net als goed bier, even de tijd krijgen voordat het perfect is! Inmiddels is de tijd rijp
en daarom vindt er op zaterdag 25 juni de eerste Mannenochtend plaats tijdens de Marker Havenfeesten
2022!
Het concept was simpel: samen beginnen we de ochtend aan lange tafels met een ‘stevig’ mannenontbijt.
Daarna is het tijd voor strijd! Tijdens het spelprogramma strijden de teams tegen elkaar. Dit alles onder
het genot van koud bier en optredens van artiesten.

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 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 Havenfeesten Braderie
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:
Samantha Boneveld  06-20112337.

Official partner Havenfeesten 2022
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v.a.13:00 uur Optredens Dennis van Veen en Philip Noone
De eerste zanger die ons muzikaal gaat vermaken stond bekend als ‘de
zingende barman’ van café la Bastille en deed mee aan de talentenjacht bij
Feestcafé Jantjes verjaardag. Vanaf dat moment ging het hard en in 2015
kwam hij met zijn eerste single. inmiddels is hij op menig feest
sfeermaker en ook tijdens de Havenfeesten mag hij niet ontbreken:
Dennis van Veen!

Philip Noone, uit het Ierse Cavan, is in zijn
thuisland beter bekend als de finalist van
de RTE Talent Show ‘You’re a Star’ en
XFactor UK. Wij kennen hem echter als
‘The Legend’ van de Volendammer Kermis. Met zijn Ierse sound maakt hij
van iedere bekende cover een nieuwe hit en versterkt hij het muzikale
programma van de Marker Havenfeesten!

Official partner Havenfeesten 2022

16:00 uur Paling Veiling 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.
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17:00 uur ‘The Gringo’s’
Vanaf 17:00 uur zullen ‘The Gringo’s’ u klaar stomen voor een weergaloze feestavond!
‘The Gringo’s’ 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 Gringo’s’ 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 Gringo’s’ 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 partners Havenfeesten 2022
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Vanaf 19:30 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!

Official partner Havenfeesten 2022

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.
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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 staat 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 partners Havenfeesten 2022
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3J’s
Het is februari 2007 dat Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jaap de Witte als de 3JS landelijk uitgingen met hun
eerste single, na een aanlooptijd van tien jaar die voor de heren van levensbelang was geweest. Door het
spelen in vele verschillende (Engelstalige) bands leerden ze muziek te maken in zoveel mogelijk stijlen.
Deze kennis en ervaring kwamen uiteindelijk samen in het repertoire van 3JS. Een op akoestische
instrumenten gebaseerde folk-pop-sound die vervolgens uitwaaierde naar vele andere stijlen met als
belangrijke gemene delers de Nederlandse taal en de stem van zanger Jan Dulles.

Al diverse optredens hebben zij verzorgd op de Marker Havenfeesten en ook dit jaar beloven zij weer een
spectaculaire show voor u neer te zetten!

Official partners Havenfeesten 2022
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Zondag 26 juni

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

09:45 uur Koffie drinken
We beginnen deze zondagochtend met een lekker kopje koffie. Gezellig even napraten en ons klaarmaken
voor de kerkdienst.

10:15 uur Havenfeesten Kerkdienst
De tentdienst is al jaren een vast onderdeel van de Marker Havenfeesten.
Helaas hebben we door de bekende beperkingen in 2020 en 2021 geen tentdienst kunnen houden, maar
wat zijn we blij dat het dit jaar weer kan en mag.

De tentdienst van 2022 zal plaatsvinden op zondag 26 juni om 10.30 uur, uiteraard in de tent op de haven.
Voorganger is dit jaar onze eigen dominee Klink. Dominee Klink is bevestigd op 30 juni 2019, een week ná
de laatste Marker Havenfeesten.

De dienst wordt opgeluisterd door een Marker gelegenheidsband. Zij zullen liederen laten horen van oa.
Johnny Cash.
De gemeentezang wordt begeleid door Dominic Zeeman.

Thema van de dienst is “Jezus’ vreemde vredesmissie”.

In de dienst zal er eenmaal gecollecteerd worden. Het doel van deze collecte is

“Basisschool Kuna Mondo in Purmerend”.

Deze basisschool houdt zich bezig met het verzorgen van onderwijs aan kinderen die het oorlogsgeweld in
Oekraïne zijn ontvlucht.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze tentdienst bij te wonen.

Official partners Havenfeesten 2022
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11:30 uur Toost met Prosecco en gebak
Om het jubileum van de MES niet geheel onopgemerkt voorbij te laten gaan proosten wij graag met een
ieder met Prosecco en een gebakje op dit mooie feest. Op naar de volgende 25 jaar!!

Official partner Havenfeesten 2022

12:15 uur Koffieconcert
Het jaarlijkse koffieconcert wordt dit jaar weer in het teken van een nieuw thema gesteld. Het thema van
dit jaar: “Zilver”. Dit natuurlijk in verband met het 25 jarig jubileum dat de MES viert. 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 leerlingenorkest heeft de corona tijd doorstaan! Ondanks het niet
samen kunnen spelen zijn de muzieklessen online doorgegaan en hebben alle
muzikanten hun beste beentje voortgezet. Voor je zie dan ook een mooi
orkest zitten met ambitie. De muzikanten hebben zelf muziek uitgekozen
om te repeteren en het mag duidelijk zijn dat Disney zwaar favoriet is. Dit is
ons laatste concert voor de zomervakantie, maar dat betekent niet dat we
helemaal niets gaan doen de komende tijd. Het leerlingenorkest gaat in
november mee doen met een beoordeeld festival en achter de schermen
wordt hard gewerkt om op dit festival te verschijnen als een Groot
Waterland Pop Up Orkest. Samen met de omliggende verenigingen zullen
we repeteren om, daar gaan we vanuit, de 1e prijs binnen te slepen. We staan nog steeds onder leiding

24



van Sascha Ewouds, die naast beroepsmuzikant bij het korps van de Marechaussee, ook vol in opleiding is
om docent voor het basisonderwijs te worden. Komt allen luisteren!

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 Alexis Artavanis. Laat u verrassen!

Marker Mannenkoor
Het Marker Mannenkoor is een graag geziene gast op het koffieconcert van de Marker Havenfeesten. Het
koor bestaat inmiddels 50 jaar en heeft 37 zangers. Naast christelijke liederen zingt het koor shanty-,
populaire en klassieke liederen. Het koor staat onder de bezielende leiding van dirigent Jan Peereboom.

14:00 uur Aandacht voor de Marker Charity Ride
Vorig jaar is er door een groep wielrenners van Marken een fantastische prestatie geleverd! 19 heren en 6
dames reden 325 en 100km en zamelden daarmee een super bedrag in dat zij gedoneerd hebben aan het
KWF Kankerfonds en de Marker Evenementen Stichting. Deze middag zetten we hen nog even
welverdiend in het zonnetje.

Official partners Havenfeesten 2022
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14:30 uur DJ Jacco Silver
Eerder al 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 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!

Official partners Havenfeesten 2022
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16:30 uur Wolter Kroes
Dat Wolter Kroes een geboren muzikant is, bleek al toen hij op
zijn vijfde begon met drummen. Zijn zangcarrière startte pas
later, toen hij op zijn twintigste een talentenjacht won. Hij
maakte hierna van zingen zijn werk en begon met optreden op
verschillende plaatsen. Enkele jaren later kreeg hij zijn eerste
platencontract aangeboden.

In 1989 bracht Wolter Kroes zijn eerste single ‘Ik mis je elke dag
een beetje meer’ uit. Zijn echte doorbraak was echter in 1995,
toen hij een hit scoorde met de single ‘Laat me los’. Dit nummer
was afkomstig van het gelijknamige album waarop hij ook een
duet met Willeke Alberti zong. Het album werd een grote hit en
stond wekenlang in de Album Top 100.

Na dit eerste grote succes had Wolter Kroes de smaak te pakken en bracht hij meer grote hits uit. In
2000 scoorde hij een grote hit met ‘Ik heb de hele nacht liggen dromen’ en met ‘Sjalala’ haalde hij in 2009
de top 10 van de Single Top 100. In 2008 scoorde Wolter Kroes zijn eerste nummer-1 hit met het
nummer ‘Viva Hollandia’. Dit nummer bracht hij uit ter ere van het EK-voetbal in Zwitserland en
Oostenrijk. In 2014 bereikte Wolter weer een nummer-1 positie in de Single Top 100 met het nummer ‘Ik
ben je prooi’.

In het najaar van 2016 kwam zijn album ‘Formidabel’ uit. Op dit album wordt hij begeleid door een
volledig orkest en steekt hij grote klassiekers in een nieuw jasje, namelijk met een Nederlandse tekst. In
2019 vierde Wolter de prachtige mijlpaal van 30 jaar in het vak met een uitverkocht concert in Carré en
aanvullend een groots concert in AFAS Live. Ook bracht hij zijn nieuwste album ‘We gaan nog even door’
uit.

Optreden doet Wolter Kroes graag en veel. Hij geeft jaarlijks tot wel 300 shows, door het hele land. Hij is
al jaren een van de meest geboekte artiesten van het land met uitverkochte shows in o.a. Ahoy en de
Heineken Music Hall (AFAS Live). Ook was hij al twee keer te zien met een eigen show in de Nederlandse
theaters. En deze middag in onze eigen feesttent!

Official partner Havenfeesten 2022
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19:00 uur Not Serious
Een oude bekende, feest gegarandeerd!
NOT SERIOUS 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... Not Serious 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 partners Havenfeesten 2022
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Huisregels
Nog even dit . . .

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van
de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Aanwijzingen van

medewerkers van de MES of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op
het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

Tijdens de Marker Havenfeesten worden de consumpties afgerekend met de groene MES consumptiemunten,
welke gedurende het evenement elke dag met een minimum van 5 munten per keer te koop zijn. De prijs per 5

munten is € 14,00. Deze munten verliezen hun geldigheid niet, en zijn ook te gebruiken bij andere
MES-evenementen. De munten kunnen contant of met PIN afgerekend worden.

De genoemde entreeprijzen gelden voor alle personen die 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. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun meegebrachte spullen en kleding.

Het is niet toegestaan te gooien met consumpties of attributen. BIj overtreding van de regels kan je van het
Marker Havenfeesten terrein verwijderd worden en alle eventuele (geldelijke) schade ontstaan uit het voorval

zal op de veroorzaker worden verhaald.

We vragen jullie om de glazen het hele weekend niet op de grond te gooien zodat de vrijwilligers hun tijd aan
andere leuke dingen kunnen besteden.

Er worden alleen alcoholhoudende consumpties verstrekt aan personen die 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.

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.

Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de “Zero Tolerance” regeling
hanteren. Dit houdt in dat er geen soft-en harddrugs zijn toegestaan op het terrein.

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een
veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde

geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden
geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten,

medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Het is verboden om het evenementterrein te betreden met softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische)
dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of

uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend,
voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, verstuivers,

vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan,
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digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamera functie), tassen groter dan A-4 formaat.
Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte.

Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar
ook voor kleine dingen zoals een paracetamol of pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de

gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg te allen tijde de
instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties.

Eenieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en
geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie kan deze opnamen voor

promotionele doeleinden gebruiken.

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is
niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

Fietsen dienen op de daarop aangewezen fietsenstalling geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden
wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te

worden.

Roken is op de Havenfeesten alleen toegestaan in de open lucht. In gebouwen, tenten en/of andere
overkappingen mag niet worden gerookt

De Marker Evenementen Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
huisregels.

Bezoekers zijn bekend met onze Privacy verklaring.

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt
geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier
dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van het terrein verwijderd

bij controle.

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en
bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Op het evenemententerrein kan soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk
voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert

om oordoppen te dragen.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.
De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang

worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt
geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht
zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben,

neem dan contact op met de organisatie.

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,
Coördinator, juryleden en deelnemers van de Palingrookwedstrijd,

Coördinator en deelnemers van het koffieconcert,
De organisatie en deelnemende horeca van de DorpsBBQ,

De organisatie en deelnemende horeca van de Open Lunchtafel,
Sportify voor de sport- en spelmiddag,

Degene die de tent helpen opbouwen en afbreken,
Havenmeester van Marken,

De organisatie van de Marker mannenochtend,
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

31ste Marker Havenfeesten
Dit boekje is gedrukt onder voorbehoud van fouten.
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==================================================================

Namens de

Marker Evenementen Stichting

tot ziens op de

31e

Marker Havenfeesten

Welke gehouden worden op

23 t/m 26 juni 2022
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