
      10e TREKZAKFESTIVAL 

IN DE WATERWEEK VAN ENKHUIZEN 
 
Het was in 2006 dat Enkhuizen 650 jaar stadsrechten vierde. Enkele enthousiastelingen rond de trekzak 
besloten ook een Trekzakfestival op te zetten. En dat met zoveel plezier en succes dat we dit jaar al weer het 
10e festival kunnen aankondigen. 
Enkhuizen, heeft een oude binnenstad, meerdere havens, en daarom een ambiance vol sfeer en romantiek. 
De welhaast professionele speler, maar ook de beginneling is van harte welkom.  En word je gesterkt door 
een medespeler met een gitaar, doedelzak, ’n  ritmedoos? Wij doen daar niet moeilijk over. U blijft welkom. 
 

Dit jaar, 2015, op zondag 26 juli a.s. vanaf 13 uur.  
Het wordt weer een dag vol bedrijvigheid in het havengebied. Ook de Blokkerder Dansgroep heeft inmiddels 
verteld dat zij weer mee zullen doen. Getracht wordt aan de Havendijk die zondag weer zomermarkt te 
houden. Als u de knoppen dus even wilt laten rusten, hoeft u zich in Enkhuizen niet te vervelen. 
Er is wel een dringend verzoek. BLIJF NIET LANGER DAN EEN HALF UUR OP DEZELFDE PLEK SPELEN, 
(ook de omstanders en horeca houden van variatie). 
 
Ook dit jaar is het ontvangst geregeld in onze Ierse pub “The Dubliner”. 
The Dubliner ligt op de hoek van Het Venedie en Dijk 80 , in het havencentrum van Enkhuizen.  
Manon en Peter zullen ons daar met welhaast Keltische warmte ontvangen. 
Na half 6 wordt voor € 12,50 een goede avondmaal verzorgd, te voldoen tijdens de aanmelding. 
(Natuurlijk Irish Stew, maar vegetarisch of glütenvrij is ook mogelijk. Graag gepast en/of gezamenlijk 
betalen). 
Redelijk in de buurt  van “The Dubliner” liggen de parkeerplaatsen van de Hema en achter het 
Station. Maar het is zondag, dus parkeervergunningen voor andere plekken zijn niet nodig.  
Bij aanmelding liggen een stadsplattegrondje en een lunchpakketje voor de muzikanten klaar. 
Ter gelegenheid van het 10e festival hebben wij Marijke Boon uitgenodigd om ons in The Dubliner 
vanaf half 6 met haar kunsten te verkwikken. (kijk maar eens op youtube). 
Wilt u dit jaar (weer) meespelen (en mee-eten)? Stuur dan onderstaand formulier, of mail, liefst voor eind 
april, naar een van onderstaande adressen:. 
Annie Morriën, Venuslaan 76, 1601 RM Enkhuizen, e-mail: morrien@quicknet.nl 
Tejo Teunen, Paludanushof 72, 1601 MP Enkhuizen, e-mail: tejo.teunen@quicknet.nl 
André Visser, Kruislaan 47, 1601 PK Enkhuizen, e-mail: a.visser9@quicknet.nl 
U ontvangt dan z.s.m. aanvullende informatie. 
 
Wij willen graag van u weten: 
 
Naam:__________________________________________________________ 
 
Adres:__________________________________________________________ 
 
Postcode en plaats:________________________________________________ 
 
Tel: _____________________________________________________________ 
 
E-mail:___________________________________________________________ 
 

wil met ___ personen meespelen op het Trekzakfestival in Enkhuizen op zondag 26 juli 2015 a.s. 
(bij meerdere peronen graag het adres van de contactpersoon) 

En geeft zich met ____ personen op voor de maaltijd   O Ja   O Vegetarisch O Glütenvrij / O  Nee   

mailto:morrien@quicknet.nl
mailto:tejo.teunen@quicknet.nl
mailto:a.visser9@quicknet.nl

