PERSBERICHT:
30 JULI IS ENKHUIZEN WEER HET MIDDELPUNT VAN VELE TREKZAKSPELERS
Vast onderdeel van de Waterweek Enkhuizen is het Trekzakfestival, dat dit jaar voor de 12 e keer
wordt gehouden. En met steeds meer succes. Met nog 2 weken te gaan zitten we al over de 100
deelnemers.
“En dan hebben we de dansgroepen nog niet meegerekend!” aldus Annet Visser, die de lijsten van
aanmeldingen zorgvuldig bijhoudt.
En je zal zien: er komen er ook altijd een aantal die zich niet opgegeven hebben.
Vaste bezoekers zijn de groep “de Harmoanikaspilers” uit Franeker e.o. en “de Swingende Balgen”
uit Leeuwarden. “De Fruitella’s” spelen niet alleen, maar zingen daarbij met de welbekende zachte
G. En dan niet te vergeten “Theodora” uit Den Bosch die zingend en spelend het publiek weet te
vermaken. Sommigen wippen even snel heen en weer naar Enkhuizen, maar er komen er ook met
de boot of de camper en willen wat langer in de Haringstad blijven. Dit jaar verzamelen de
muzikanten zich in het restaurant van het Station van Enkhuizen, om zich, na een kop koffie of thee,
rond 13 uur over de binnenstad en het havengebied te verspreiden. Een groepje spelers trekt naar
het Buitenmuseum. “Hans Metsch, molenaar uit Koog aan de Zaan is ook weer present en dat al
voor de 12e keer.” aldus Annie Morriën en Tejo Teunen.
André visser: “Dit jaar zijn de Oud-Westfriese Volksdansgroep Wijdenes en de
Blokkerderdansgroep opnieuw uitgenodigd. Die laten zich immers ook vaak begeleiden door
trekzakspelers.” Velen zullen de havens weer weten te vinden of zoeken de gezelligheid van de
Zondagsmarkt op. Het wordt op 30 juli weer een feestelijk festival voor muzikanten en voor de
luisteraars. “Deze dag kan eigenlijk niet meer stuk. Ook dit festival wordt weer een succes, zeker
als de weergoden (zoals we met dit festival gewend zijn) ons gunstig gezind zijn” volgens Dick
Morriën.
Kortom: het wordt 30 juli weer zo’n festival” rond de havens van Enkhuizen dat u niet mag missen.
Voor inlichtingen:
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, e-mail: tejoteunen@gmail.com
(foto’s kunt u vinden onder google-afbeeldingen: Trekzakfestival Enkhuizen).
Met dank en groet,
Namens Werkgroep Trekzakfestival Enkhuizen
Annet Visser

