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Beknopt Programmaoverzicht : Marker Haven Feesten 2008
Donderdag 19 juni
20.00 uur Darten / Bridgen / Klaverjassen / Harten Jagen / Nordic Walking / Havenfeestenloop
Vrijdag 20 juni
10.00 uur Kienen met Ans Tuin
15.30 uur Clown met pauze
19.00 uur Tienerplaybackshow ( 10 t/m 17 jaar)
21.00 uur Marker Bands avond met: Road2Nowhere & ff Anders
Zaterdag 21 juni
10.00 uur Kinder-doe-ochtend
10.30 uur Havenfeestenbraderie
11.00 uur Palingrookwedstrijd
12.30 uur Sportmiddag
13.00 uur Zeemanskoor ”De Raddraaiers”
15.00 uur Zeemanskoor ”De Raddraaiers”
15.30 uur Palingveiling met verloting
16.30 uur Optreden toneelvereniging ‘t Voetlicht
17.00 uur Kinderdiscotheek met Andre Pereboom
18.00 uur Kinderplaybackshow (3 t/m 9 jaar)
19.30 uur “Richard de Jongh”
21.00 uur Superplaybackshow (voor volwassenen)
22.30 uur “Fragment”
Of
17.00 uur Kinderplaybackshow (3 t/m 9 jaar)
18.30 uur “Richard de Jongh”
19.30 uur Superplaybakshow (voor volwassenen)
20.45 uur Nederlands elftal op groot scherm
22.45 uur “Fragment”
Zondag 22 juni
10.00 uur Kerkdienst
11.45 uur Koffieconcert met diverse orkesten en koren
15.00 uur Big Band “The Notorious Monks”
16.00 uur Discotheek “Duo Nooitgedacht”
17.00 uur “Splendid boys”
20.00 uur “Kleintjes Pils Band”
Of
20.00 uur “Kleintjes Pils Band”
20.45 uur Nederlands elftal op groot scherm
Daarna Wederom “Kleintjes Pils Band”
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Woord vooraf
Wij heten u van harte welkom op alweer de 19e havenfeesten, welke wij weer met groot
plezier hebben samengesteld.
Na twee tropenjaren gedraaid te hebben met in 2006 Jan Smit en in 2007 The Tribute to the
Cats Band gaan wij er dit jaar tegenaan met een nog voller programma dan de vorige
Havenfeesten, met op donderdag als extra onderdeel de Havenfeestenloop over een afstand
van ongeveer 8 km.
De zaterdag is traditie getrouw de dag van de buitenactiviteiten met als extra’s dan ook een
wagenspel in de openlucht van toneel vereniging ’t Voetlicht.
Voor de avond zijn wij terug de tijd in gegaan en hebben wij de Rotterdams Engelse band
“Fragment” gecontracteerd, naar onze mening een topper.
Verder zijn op vrijdag en zaterdag natuurlijk de diverse playback shows weer present.
De zondag staat traditiegetrouw in het teken van de havenfeesten kerkdienst en het
koffieconcert in de morgen, en in de middag en avond in het teken van feest, feest en nog eens
feest.
Al met al is het zoals u in het beknopte overzicht kunt zien weer een geweldig programma.
Tevens ziet u in dit overzicht op zaterdag en zondag een dubbel programma staan, dit heeft
uiteraard te maken met de prestaties van de mannen van Marco van Basten.
Wordt er door oranje gespeeld dan zullen wij dit vertonen op een groot scherm, en zal het
programma daar aan worden aangepast.
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. Wij willen u in ieder geval veel plezier
toewensen, en hopen op mooi weer.
Als u dit programmaboekje doorleest zult u ook alle relevante info over de tijden, de entree,
de consumptiemunt prijzen 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 veel plezier, en lees, voordat je naar de Haven feesten komt, nog even de
laatste bladzijde door om onduidelijkheden te voorkomen.
Uiteraard danken wij de sponsors voor hun bijdragen.
Het bestuur van de MES kan 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.
Veel plezier.
Correspondentie adres :
Marker Evenementen Stichting
p/a Kerkbuurt 58
1156 BL MARKEN

|
|
|

 0299 – 60 33 01 / fax 0299 – 60 11 66
Homepage : www.MESMarken.nl
e-mail : info@mesmarken.nl
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Donderdag 19 juni 2008
Vanaf 20.00 uur
Darten
Net als voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer gedart worden om de felbegeerde 1e plaats
bij zowel de mannen als de vrouwen
De deelname kost € 3,- per persoon.
Er wordt zowel door de mannen als door vrouwen een T53 (tac-tic/501/301) toernooi
gespeeld.
Opgeven om 19.30 uur in de tent.

Bridgen
Ook dit onderdeel is niet meer weg te denken op het programma. Rustig maar zeer fanatiek
spelen de paren ook hier om de felbegeerde 1e plaats met daar aan vast de zeer kleurrijke
wisselbeker.
We hopen dat ook hier weer de opkomst is als voorgaande jaren.
De deelname voor dit onderdeel kost € 5,- per paar.

Klaverjassen
Ook dit jaar zal er net als voorgaande jaren weer een koppel klaverjas toernooi gespeelt
worden.
Ook voor dit onderdeel hopen wij weer op een goede opkomst
Kosten voor dit onderdeel zijn € 2,50 per persoon

Harten Jagen
Net als voorgaande jaren is ook dit onderdeel weer in het programma opgenomen, om ook
diegene die niet kan klaverjassen en/of bridgen een kans te geven om in een toernooi vorm
een kaartje te leggen.
Ook bij dit onderdeel gaan we er vanuit dat de opkomst groot genoeg is om een leuk toernooi
te kunnen spelen.
Kosten voor dit onderdeel zijn € 2,50 per persoon

Nordic Walking
Net als voorgaande jaren hebben wij voor Nordic Walking een mooi parcours uitgezet met
start en finish in onze feesttent.
Deelname aan dit sportieve onderdeel is gratis.

Havenfeestenloop
Nieuw dit jaar is de Havenfeestenloop waarbij de deelnemers op een recreatieve wijze een
parkoers lopen van ongeveer 8 km door Marken, start en finish is in onze feesttent.
Deelname aan dit loopspektakel is gratis.
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Vrijdag 20 juni 2008
De entreeprijzen voor de feesttent vandaag zijn:
’s morgens (tot 15.00 uur)
Kindershow (vanaf 15.00 uur) t/m 12 jaar
Tienerplaybackshow (vanaf 18.30)
Marker Bands (vanaf 20.00 uur)

10.00 – 12.00 uur

alles gratis
€ 2,50
€ 2,50
€ 5,00

Kienen met Ans Tuin

Tijdens dit wereldberoemde spelletje zijn er weer mooie prijzen te winnen.
Een plankje kost € 0,50.

15.30 – 17.00 uur

Clownsduo Ben & Iris

Voor de Kinderen hebben we weer een leuke show gevonden met Ben & Iris.
Samen laten ze het publiek volledig uit hun dak gaan! Ben gaat meedoen aan het programma
X-Factor, en dat vind zijn vriendinnetje Irus maar niks. Als de X-factor hebt dan moet je
kunnen zingen en dansen. En dat kan Ben dus niet, Ben echter is het daar niet mee eens en
gooit al zijn charme in de strijd. Hopelijk met de hulp van het publiek brengt hij het er toch
nog goed van af en weet hij de hele zaal (lees tent) met zich mee te krijgen.

19.00 – 21.00 uur

Tienerplaybackshow

Net als vorig jaar is ook dit leuke programma onderdeel weer opgenomen in het programma,
om de tieners de gelegenheid te geven hun talenten te tonen aan het grote Marker publiek
Het zal ongetwijfeld net als de vorige jaren een succes zijn.
En de toekomstige Idol(s) van Marken kunnen een rooskleurige toekomst tegemoet zien.
De presentatie van dit leuke spektakel is in handen van

André Peereboom
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Reparatie en Verkoop van:
TV, Video, Audio,
Koel-, was- en droogapparatuur

Gijs de Haan
Tel. 0299 - 60 12 38
Mobiel 06 – 20 401 240
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Marker Bands

21.00 uur

De rest van de avond zal gevuld worden door twee bekende bands.
De bands die deze avond gaan vullen zijn:

Road2Nowhere
Deze band hoeft eigenlijk geen introductie daar zij in onze regio inmiddels al diverse
optredens achter hun naam hebben, al deze optredens werden dan ook succesvol afgesloten.
In deze band spelen:
Zang
Zang
Zang
Gitaar & zang
Toetsen & zang
Basgitaar
Drums

AT
Conny Boes
Richard Nanninga
Jan Jacob Pereboom
Martin Koole
Klaas Commandeur
Wim Brongeest (e.e.a in verband met vakantie John Koole)

ff Anders
Deze Purmerender Band die nu weer een echte Marker in zijn gelederen heeft zal met volle
overgave en hun geweldige repertoire proberen het publiek op de dansvloer te krijgen
In deze band spelen:
Zang
Bas & zang
Toetsen & Zang
Sologitaar
Slaggitaar
Drums

Maaike Vos
Rob Al
Andre Peereboom
Gerrit Thesing
Frank Mol
Wim Brondgeest
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Zaterdag 21 juni 2008
De entreeprijzen voor de feesttent vandaag zijn:
’s morgens tot 16.30 uur
vanaf 17.00 uur
vanaf 19.00 uur

alles gratis
€ 3,00
€ 5,00

LET OP !!
Vandaag tot 16.00 uur kosten de consumpties die normaal 1 munt zijn 1 euro, en die 2
munten zijn 2 euro, daarna gewoon weer de normale prijzen.

10.00 – 13.00 uur

Kinderdoe-Ochtend

Tijdens deze doe ochtend worden de kinderen afhankelijk van hun leeftijd bezig gehouden
met knutselen (Kleurplaat inkleuren, Petten schilderen,
snoeptreinen/snoephuizen/snoepauto’s) en instrumenten maken.
Verder zullen de kinderen ook leuke spelletjes gaan doen waaronder Stoelendans, Limbo
dansen en Ezel prikken.
Aan het eind van de ochtend zal deze doe-ochtend worden afgesloten met een spectaculaire
optocht met de eigen gemaakte petten en instrumenten.
Voor de allerkleinsten zullen er de gehele ochtend allerlei speelattributen (loopfietsjes,
Oudhollandse spelletjes, kleurplaten, enz…) aanwezig zijn om ook deze groep te vermaken.

10.30 – 16.00 uur

Havenfeestenbraderie

Tijdens deze Braderie zullen de verenigingen, stichtingen en dergelijke aangevuld met een
paar particulieren, u de leukste spelletjes, de lekkerste hapjes en de mooiste (hebbe) dingen
aanbieden.
Wilt u ook met een kraampje op de braderie staan, neem dan contact op voor 12 juni met Dirk
Boes 06-48197907.

11.30 – 15.00 uur

Palingrookwedstrijd

De beste palingrokers van Marken nemen het tegen elkaar op, om te zien wie door de
deskundige jury wordt aangewezen als Beste palingroker 2008.
Willen jij en je maatje(s) ook meedoen, neem dan voor 12 juni contact op met Dirk Visser
06-20832553

12.30 uur

Sportmiddag

Dit onderdeel van de havenfeesten zal net als voorgaande jaren gaan zorgen voor de nodige
hilarische momenten, wanneer diverse (vrienden)teams het tegen elkaar opnemen tijdens
ludieke wedstrijden.
Wil je als team meedoen aan dit sportspektakel, geef je dan op bij onze sportmanager Andre
Lievendag 06-22461235
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13.00 uur & 15.00 uur

Zeemanskoor “de Raddraaiers”

Deze groep uitbundige mannen, waarbij het toeval is dat zij allen een nautische achtergrond
hebben, zijn louter uit liefhebberij en met nostalgische gevoelens begonnen met het zingen
van Nederlandstalige zeemansliederen. En niet zonder succes, zij hebben inmiddels al diverse
optredens verzorgd bij locale en nationale radio en tv zenders waaronder het NCRV
programma “man bijt hond” en diverse andere zenders waaronder TV Max, Talpa TV en
TROS TV.
Door het stormachtige succes en het internationale karakter van de festiviteiten waaraan de
“Raddraaiers” hun medewerking hebben verleend is hun oorspronkelijke Nederlandstalige
repertoire uitgebreid met Engelstalige- en Duitstalige zeemansliederen.

15.30 uur

Prijsuitreiking Palingrookwedstrijd

De deskundige jury heeft de gerookte paling geproefd en beoordeeld waarmee de uitslag is
bepaald.

15.35 uur

Veiling & Verloting gerookte paling

De gerookte paling zal door onze deskundige veilingmeester per opbod worden verkocht.
Tevens zullen er, mits er voldoende paling voorhanden is, een paar pondjes natte paling
worden geveild.
Ook zullen de pondjes paling worden verloot waarvan de loten zijn verkocht tijdens de
braderie.

16.30 - 17.00 uur

Optreden toneelvereniging ’t Voetlicht

Tijdens dit nieuwe Havenfeesten onderdeel van een half uurtje zullen de toneel spelers van
toneelvereniging ’t Voetlicht het wagenspel “de Tolgaarder” spelen.

17.00 – 18.00 uur

Kinderdiscotheek

Tijdens dit uurtje kunnen de kinderen zich uitleven op allerlei muziek welke aan elkaar wordt
gepraat door diskjockey Andre Peereboom.

18.00 – 19.30 uur

Kinderplaybackshow

Deze vroege avond zullen de muzikale kanjers van 3 t/m 9 jaar hun playback kunsten
vertonen aan het publiek.
Dit spektakel zal net als voorgaande jaren ongetwijfeld een succes zijn.
De presentatie van deze playback show is in handen van Andre Peereboom.
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19.30 – 21.00 uur

Richard de Jongh

Deze allround entertainer brengt al sinds 1988 vele zalen in beweging. Richard bespeelt
tijdens zijn optredens zelf diverse instrumenten waaronder keyboards, saxofoons en zingt
voor u de sterren van de hemel. Vele hits van de huidige hitlijsten, alsmede die uit de jaren 60
en 70, zullen tijdens het optreden van Richard de revue passeren.
Kortom, deze veelzijdige artiest ook wel “Long Tall Richard”genoemd zal er alles aan doen u
te vermaken.

21.00 – 22.30 uur

Superplaybackshow

Bij deze playbackshow voor volwassenen gaan wij er vanuit dat het net als voorgaande jaren
weer een geweldig spektakel zal zijn waarbij de lachspieren overuren moeten draaien en het
een gigantisch feest zal zijn in de tent.

22.30 uur

Fragment

Deze op Marken bekende band zal ook tijdens deze Havenfeesten een geweldig optreden
verzorgen, maar voor diegene die deze band niet kent hieronder een korte omschrijving.
“Fragment” bestaat uit 3 Engelse mannen die zijn komen wonen in Nederland. Van origine
schoolvrienden die zich troffen in Leigh-on-Sea Essex en die besloten muziek te gaan maken
voor hun beroep. Ze gaven hun werk op en besloten naar Nederland te komen. Vanaf toen
ging het in een stroomversnelling.
Vol enthousiasme werkte de band zich omhoog en is nu de drukst bezette band van
Nederland. Ze bezochte diverse radio en tv zenders waar ze live cover- en eigen nummers
speelden. Dit resulteerde in diverse albums.
In 1991 en 1996 huurden ze zelf AHOY af waar ze uitverkochte concerten gaven.
“Fragment” zet een show neer vol enthousiasme, de betere muziek, vele lichteffecten en rook,
kortom een complete muzikale chaos.
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Zondag 22 juni 2008
De toegang tot de feesttent is vandaag de gehele dag gratis

10.00 – 11.00 uur

Havenfeestenkerkdienst

De voorganger van deze dienst is ds. Cornelis Visser
Het thema van deze dienst zal zijn “ ik zou wel eens willen weten”
De dienst wordt muziekaal begeleid door “Forever Young”uit Volendam.
De Collecte deze morgen is bestemd voor: Stichting Herstel & Balans (www.herstelenbalans.nl)

11.45 uur

Koffieconcert

Ook dit jaar zijn diverse verenigingen bereid gevonden mee te doen aan dit langlopende
onderdeel van Marker Havenfeesten.
De deelnemers zijn:
Jeugdorkest Chr. Muziekvereniging “Juliana”
Chr. Gemengd koor “Marcantat”
Marker Brass Ensemble
Chr. Muziekvereniging “Juliana”
Marker Mannenkoor
Aan het eind van dit koffieconcert zullen alle deelnemende verenigingen een grandioze finale
verzorgen.
Tijdens dit grandioze concert krijgen alle bezoekers (zolang de voorraad strekt) een kopje
koffie met een petit fourtje aangeboden.
Het koffieconcert wordt gecoördineerd door Trijntje de Vries – Visser die tevens de
presentatie in handen heeft.

15.00 uur

Big Band “The Notorious Monks”

The Notorious Monks is een Big Band uit Monnickendam die spetterende bigband-muziek
speelt o.a jazz, blues, funk, latin, enz, enz.
De band bestaat uit 14 blazers (saxen, trompetten, trombones en 1 hoorn) en 1 prachtige
zangeres.

16.00 uur

Discotheek “Duo Nooitgedacht”

De gebroeders Bronstein zullen met hun onnavolgbare manier van plaatjesdraaien er garant
voor staan dat de tent gevuld zal worden met oer Hollandse meezing muziek.
Dit mag u uiteraard niet missen.

De dekschuit waarop de koelcontainers staan
is in bruikleen van

Havenbedrijf Amsterdam
De MES Bedankt Havenbedrijf Amsterdam Hartelijk
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Splendid boys

Deze band met een aantal doorgewinterde muzikanten zullen het avondprogramma op een
geweldige manier openen, waarmee de toon voor de avond wordt gezet !!!

19e jaargang nr.1

Splendid boys

17.00 uur

Deze band met een aantal doorgewinterde muzikanten zullen het avondprogramma op een
geweldige manier openen, waarmee de toon wordt gezet !!
In deze band spelen:
Zang
Zang & percusie
Zang & gitaar
Zang & gitaar
Zang & Bas
Keyboards
Drums

Jurie van Veen
Neeltje Zeeman
Jan Kaars
Klaas Kes
Klaas Springer
Gerard Schilder
Mathijs Boes

Kleintjes Pils Band

20.00 uur

De Finale van de 19e Marker Havenfeesten behoeft eigenlijk geen introductie, want deze drie
heren zullen er geen moeite mee hebben om de tent voor de laatste avond deze Havenfeesten
op zijn kop te krijgen met hun slogan ; “voor ieder wat wils met de kleintjes Pils” of ook wel
“van House tot Strauss”.
De samenstelling van deze band is:
Zang & gitaar
Zang, bas & toetsen
Zang & drum

Berrie Maurer
Harry Keizer
Willem Jonk
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Op voorhand willen we de volgende stichtingen, verenigingen
verenigingen en
instellingen bedanken voor hun medewerking:
(in willekeurige volgorde)
IJsclub Marken
Brandweer Waterland post Marken
Gemeente Waterland
Chr. Basisschool “de Rietlanden”
Protestants Marken
Stichting Marker Jongeren

KNRM station Marken
Rijkswaterstaat
Watersportvereniging Marken
Dorpshuis “het Trefpunt”
EHBO vereniging Marken

Ook willen we de volgende mensen bedanken, die (al dan niet) vrijwillig meewerken aan
het evenement:
(in willekeurige volgorde)
Coördinator en presentator van het Koffieconcert
Coördinator en juryleden van de Palingrookwedstrijd
Juryleden en presentatoren van de Playbackshows
Alle nachtwakers
Alle barkeepers
Alle scheidsrechters van de sportmiddag
Havenmeester van Marken
Havenmeester van Edam
Alle deelnemers aan de verschillende onderdelen
Alle Buurtbewoners voor hun begripvolle opstelling
Degene die de tent helpen opbouwen en afbreken
Alle bezoekers van de Marker Haven Feesten
Alle mensen die op een of andere wijze een bijdrage leveren aan de 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 dat iedereen weer veel plezier aan de Marker Haven Feesten 2008 zal beleven.

Het hele weekend staat er een springkussen voor de kinderen
De vrijwilligers van
AED
zullen dit begeleiden en de opbrengst
van het springkussen is
dan ook ten bate van

Stichting AED
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Wij hopen u te mogen begroeten tijdens de

2008
Nog even dit . . . .
Tijdens de Marker Haven Feesten worden de consumpties afgerekend met de Groene MESconsumptiemunten, die elke dag te koop zijn.
Deze munten verliezen hun geldigheid niet, en zijn ook te gebruiken bij andere MES-evenementen

De Marker Evenementen Stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of vermissing
van eigendommen. Ook kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel opgelopen tijdens de
Marker Haven Feesten

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

Er worden alleen alcoholhoudende consumpties verstrekt
aan personen welke een polsbandje dragen

Aan personen beneden de 16 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 zelfmeegebrachte consumptie’s
genuttigd worden op het Haven Feesten-terrein.

VEEL PLEZIER EN.....
TOT ZIENS
De Marker Haven Feesten worden georganiseerd door de Marker Evenementen Stichting

Dit boekje is gedrukt onder voorbehoud van fouten.
© 2008 Marker Evenementen Stichting
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Oplage: 1000 stuks

Namens de

Marker Evenementen
Stichting
Tot ziens op de 20e

Marker Havenfeesten
Welke gehouden worden op
25 juni t/m 28 juni 2009
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