Nieuwe locatie voor de 5e editie van het jaren 70/80 muziekfeest in Eibergen:

5e Doofpot/Kettel avond op 2 april 2011 bij feestcafé De
Klok.
De vijfde editie van de Doofpot en Kettel reünie verhuist dit jaar vanwege het
afbranden van café de Krekel naar feestcafé De Klok te Eibergen. Op 2 april
2011 zullen de oud Doofpot en Kettel DJ’s, Aalt, Dinant, Wijnand en Dick, als
vanouds muziek uit de jaren 70 en 80 draaien. Ook deze 5e editie zal er
uitsluitend gedraaid worden vanaf origineel vinyl.
Eén van de organisatoren van deze altijd gezellige avond, Dinant Besselink, geeft
aan: “Het is jammer dat café de Krekel er niet meer is. Dit café was altijd een goede
locatie voor onze reünie avond door zijn sfeer en ruimte. Uiteraard zijn we erg blij dat
Paul Klein Goldewijk mee wilde werken aan ons concept en we in 2011 bij hem in
feestcafé De Klok terecht kunnen. Ook hier kunnen we de sfeer en gezelligheid van
toen doen herleven in het voorcafé en een deel van de grote zaal”. Ook glazen haler
Jan Nijhof zal weer van de partij zijn om de glazenvoorziening in goede banen te
leiden.
Het concept van de 5e Doofpot/Kettel avond zal hetzelfde zijn als de voorgaande
edities. Een gezellige avond voor iedereen die van jaren 70 en 80 muziek houdt met
voldoende ruimte op de dansvloer. DJ Wijnand Reijerink hierover: “Met de muziek
van toen, de sfeer en het gevoel van de Doofpot/ Kettel tijd terughalen, dat is wat
deze avond zo speciaal maakt”
De avond begint zoals toen al om 20.00 uur en zal tot in de kleine uurtjes doorgaan.
Kaarten zullen vanaf eind januari te verkrijgen zijn bij feestcafé De Klok in Eibergen
of via één van de DJ’s. Op de website: www.dedoofpot.net is naast een uitgebreide
impressie van de afgelopen 4 edities ook de laatste informatie te vinden omtrent
editie 5.

