Klok teruggedraaid bij De Klok voor Doofpotreunie
Tubantia geplaatst op: 23 maart 2011

De Doofpotcrew maakt zich op voor de jaarlijkse reunie met veel 'nieuwe oude' muziek.
Foto DeDoofpot.net
EIBERGEN - De voorverkoop voor de 5e Doofpot/ Kettel avond op 2 april aanstaande in Eet
en feestcafé de Klok te Eibergen, loopt prima. “Het belooft een volle bak te worden”, aldus
Paul Klein Goldewijk van eet- en feestcafé de Klok. “De laatste voorbereidingen zijn deze
week in volle gang. Alles lijkt dik in orde. En het gaat een ouderwets beregezellige avond
worden 2 april”, aldus één van de oud-DJ’s Dick Loman.
De oud Doofpot/Kettel diskjockeys Aalt, Wijnand, Dinant en Dick hebben het vinyl weer van
zolder gehaald. De collectie van duizenden singles, maxi singles en LP’s staat garant voor een
avond boordevol muziek uit de jaren 70 en 80. Dit is 1 van de redenen waarom dit een unieke
avond is.
Het belooft weer een spetterende en drukke avond te worden zaterdag 2 april met publiek in
alle leeftijdscategorieën en uit het hele land. Mensen komen van heinde en ver om hun
toenmalige Doofpot en Kettel vrienden weer te zien en opnieuw een ouderwets spetterende
avond te beleven. Maar natuurlijk zijn er ook vele andere Eibergenaren / Berkellanders,
liefhebbers van de jaren 70 en 80 muziek die gewoon een heerlijk swingende avond willen
beleven met de vinyl muziek van toen. En zeker ook de jongere generaties die een stuk
nostalgie willen meemaken. Ze zijn er allemaal 2 april in eet en feestcafé de Klok aan de
Grotestraat te Eibergen. Ingang voorcafé!
Op een TV scherm zullen de hele avond foto’s uit het Doofpot/ Kettel verleden en van de
afgelopen vier edities van deze Doofpot/ Kettel avond zichtbaar zijn. De voorverkoop loopt
nog door tot zaterdag 2 april. Zowel in het voorcafé van de Klok als bij de DJ’s zijn de
kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar.
Voor het laatste nieuws over de reunie: http://www.dedoofpot.net/

