De Klok terug naar de Doofpot en de Kettel.
Zaterdag 2 april 2011 is het zover. Alweer de 5e editie van de jaarlijkse Doofpot en Kettel reünie.
Vanwege het afbranden van de vorige locatie (De Krekel) is de locatie voor dit supergezellige
feest dit jaar Eet- en feestcafé de Klok te Eibergen.
De 5e reünieavond zal, evenals de voorgaande edities, weer bol staan van de geweldige muziek uit
de jaren 70 en 80. De jaren dat de Doofpot/ Kettel de toonaangevende bar disco was in Eibergen en
omstreken. De muziek wordt gedraaid door oud Doofpot/Kettel DJ’s Aalt, Dinant, Wijnand en Dick,
slechts en alleen vanaf het originele vinyl..
Het voorcafé en een deel van de grote zaal van de Klok zullen gebruikt worden voor dit muziekfeest
op 2 april. Om het ophalen van oude herinneringen nog makkelijker te maken zal er voor de
liefhebbers weer een presentatie zijn van foto’s van toen en van foto’s van de eerste 4 edities van
deze reünieavond.
Maar omdat de muziek uit de jaren 70 en 80 nog altijd wint aan populariteit is de avond ook erg
aantrekkelijk voor de muziek- en feestliefhebbers die de Doofpot en Kettel periode niet hebben
meegemaakt. DJ Wijnand (Reijerink) hierover: “We zien de laatste 2 jaren dat er een grotere groep
jongere muziekliefhebbers op deze avond afkomt en dat is geweldig. Dit zie je ook terug in de
populariteit van de Top 2000, die ieder jaar rond kerst te horen is bij Radio 2. Muziek uit deze lijst zal
op 2 april dan ook zeker niet ontbreken”, aldus Wijnand.
De voorbereidingen voor de vijfde editie van de Doofpot/ Kettel reünie zijn inmiddels in volle gang.
Vanaf februari zullen de entreekaarten a € 3,00 verkrijgbaar zijn bij Eet- en feestcafé de Klok te
Eibergen en bij de DJ’s. Vanaf maart zullen de herkenbare discoposters weer in heel Eibergen
hangen om iedereen te attenderen op het feest. Voor meer informatie verwijzen we de website
www.dedoofpot.net.
Speciaal verzoek: heeft u nog oude foto’s van de Doofpot/ Kettel (periode) en wilt u deze beschikbaar
stellen voor de fotopresentatie van deze avond? Neem contact op met de organisatie, via
info@dedoofpot.net. Uiteraard krijgt u de foto’s onbeschadigd terug.

