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IN DE WATERWEEK VAN ENKHUIZEN

Dit jaar, 2016, op zondag 7 augustus a.s. vanaf 13 uur.
Het wordt weer een dag vol bedrijvigheid in het havengebied. Enkhuizen heeft een oude binnenstad en
meerdere havens De Blokker Dansgroep is voor deze middag uitgenodigd en aan de Havendijk zal weer een
zomermarkt worden gehouden.
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).
Dit jaar is de ontvangst geregeld in HET RESTAURANT van het STATION VAN ENKHUIZEN.
Het NS-station ligt aan de Oude Haven en de Buyshaven (postcode 1601 EN).
Bart, de uitbater, heeft de gehele dag zijn restaurant (en terras) ter beschikking gesteld.
Om 18.00 uur wordt voor € 12,50 een goed avondmaal verzorgd, te voldoen tijdens de aanmelding.
Graag gepast en/of gezamenlijk betalen. Het restaurant is ruim genoeg om in één keer gezamenlijk
te dineren. De keuken wordt ook dit jaar verzorgd door Gonnie en Anne-Christine.
Na het avondeten volgt een optreden van de band “Cat in the Corner” en voor en na is er een open
podium.
Achter het station is een grote parkeerplaats. Op zondag kunt u overal zonder parkeervergunning uw
auto in de stad parkeren.
Bij aanmelding liggen tussen 11.00 en 12.00 uur voor de muzikanten een lunchpakketje, een
consumptiebon en een stadsplattegrondje klaar. Mensen die met de muzikanten meekomen zijn van
harte welkom, maar voor hun is er geen lunchpakket beschikbaar. Bij tijdige opgave kunnen zij zich
wel samen met de muzikanten voor de avondmaaltijd opgeven.
Wilt u dit jaar (weer) meespelen en event. mee-eten? Stuur dan onderstaand formulier, of mail, uiterlijk voor
7 juli, naar een van onderstaande adressen:
Annet Visser, Kruislaan 47, 1601 PK Enkhuizen, e-mail: a.visser9@quicknet.nl
Annie Morriën, Venuslaan 76, 1601 RM Enkhuizen, e-mail: morrien@quicknet.nl
Tejo Teunen, Paludanushof 72, 1601 MP Enkhuizen
Wij willen graag van u weten:
Naam muzikant/en:__________________________________________________________
Adres:__________________________________________________________
Postcode en plaats:________________________________________________
Tel: _____________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________

wil met ___ personen meespelen op het Trekzakfestival in Enkhuizen op zondag 7 augustus a.s.
(bij meerdere personen graag het adres van de contactpersoon)

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

(de aanmelding bij voorkeur zenden aan Annet Visser)

