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Zuider Havendijk Concert 6e editie 
Kijkt u er ook zo naar uit...  

Nog minder dan 2 weken en dan is het zover!  

Dan zal de Zuider Havendijk het sfeervolle decor 

vormen voor alweer de 6de editie van het  

Zuider Havendijk Concert.  

 

Ook dit jaar bieden we jong talent uit Enkhuizen en 

omstreken de gelegenheid in de matinee hun kun-

nen te tonen op een drijvend fraai aangekleed po-

dium aan de Zuider Havendijk. Van jong tot jong 

volwassen en van gevorderd tot vergevorderd!  

Piano, viool, harp en trompet zullen de revue  

passeren. De begeleiding van de jonge musici 

wordt dit jaar verzorgd door Peter Besseling op de 

Erard vleugel. 

 

In het voorprogramma speelt  

Ramon van Engelenhoven, een zeer talentvol  

pianist van 17 jaar uit Medemblik.  

Hij heeft al diverse prestigieuze prijzen in de wacht 

gesleept, ondermeer op het Steinway en Prinses 

Christina Concours. 
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Het hoofdprogramma is samengesteld door  

Leonard Besseling en Paul van Hasselt.  

Leonard zal het programma tijdens het concert  

nader toelichten en presenteren.  

Dit jaar is er nog meer variatie en kwaliteit.  

Solo's, duetten, trio’s in uiteenlopende bezettingen 

zullen voor een verassend gevarieerde avond gaan 

zorgen. 

 

U bent allen van harte welkom op deze bijzondere 

dag vol met licht klassiek muziek. Op onze website 

vindt u de nodige informatie over de optredende 

musici. Kom op tijd, en geniet! 



Foto & Film wedstrijd 
doe mee en maak kans op een mooie prijs! 
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Vorig jaar viel Cor Appelo in de prijzen met een 

fraaie foto van de harp met handen. 

De reactie van Cor op het winnen van de wedstrijd 

willen we u niet onthouden. 

" Iets winnen is altijd leuk. Extra leuk is het op zo'n 

prachtig evenement en op zo'n unieke plek. Fotogra-

feren is al lang een van mijn favoriete hobby's. En dat 

ik de foto kon maken pal voor de poort waar ik al 49 

jaar uit kom is helemaal bijzonder. Mijn voorkeur 

gaat uit naar details en die hoop ik dit jaar weer te 

kunnen vangen... 

Ga door met deze waardevolle concerten!" 

Reden te meer voor ons om de wedstrijd dit jaar 

weer een vervolg te geven. 

Dus mensen, stuur uw beste materiaal in en ding 

mee naar de prijs voor de beste, mooiste of  

origineelste foto of film.  

 

Dit jaar zal een prijs voor de beste foto én een prijs 

voor de beste film worden uitgereikt. Een deskun-

dige jury zal de inzendingen beoordelen.  

De uiterlijke datum voor het inzenden van het 

beeldmateriaal is 31 augustus 2012. De winnaars 

worden in september 2012 bekend gemaakt.  

 

Stuur uw inzending naar: 

info@zuiderhavendijkconcert.nl  

Vermeld “foto & film wedstrijd ZHC ” als onder-

werp in de e-mail en neem uw persoonlijke gege-

vens op (naam, adres, telefoonnummer en leeftijd).  

De winnaars worden per e-mail op de hoogte ge-

bracht en bekend gemaakt via onze website, face-

book pagina en nieuwsbrief. 

Zie voor de voorwaarden onze website: 

www.zuiderhavendijkconcert.nl 

U kunt de organisatie van dit bijzondere concert  

natuurlijk ook dit jaar weer financieel ondersteu-

nen.  

Voor slechts 10 euro wordt u ‘vriend’ of ‘vriendin’ 

van het Zuider Havendijk Concert.  

Als vriendendienst krijgt u op de avond van het 

concert een glas wijn of frisdrank bij de 

‘vriendentafel’.  

 

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw financiële  

bijdrage. Stuur een e-mail met uw naam en adres 

naar: info@zuiderhavendijkconcert.nl. 

En maak het bedrag (vóór 3-8) over op ING-

rekening 4941834, t.n.v. Stg Zuider Havendijk Con-

cert te Enkhuizen o.v.v. uw adresgegevens.  

U kunt zich natuurlijk ook op de avond zelf  

aanmelden bij de 'vriendentafel'. 

Vrienden 

Nieuwsbrief ZHC 



Naast de website is er nu ook een facebook pagina 
van het Zuider Havendijk Concert.  

De komende tijd zullen nog meer foto's en film op 
de pagina geplaatst worden.  

Neem gerust een kijkje en schroom niet om uw  
reacties te plaatsen.  

www.facebook.com/zuiderhavendijkconcert 

Zuider Havendijk Concert  

3 Augustus 2012 
 

Matinee 15.30 - 16.30 

Georgiana Luppens, viool  

Lauren Kreuk,  piano   

Rick Kreuk, viool 

Tessel Kruijer  & Anna Manshanden, harp duo 

Rianne Schoemaker, trompet 

begeleiding: Peter Besseling, piano 

 

Voorprogramma 20.30 - 20.50 
Ramon van Engelenhoven, piano 

 

Hoofdprogramma 21.00 - 22.30 

Mauro Silva Barbosa, tenor  

Elsa Benoit, mezzo sopraan  

Leonard Besseling, cello 

Doriene Marselje, harp 

Sjaan Oomen, viool 

Fred Oldenburg, piano  

Benjamin Spa, piano 
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Op de achtergrond is de voorbereiding van het 

concert al weer enige tijd aan de gang.  

Tal van grotere en kleinere dingen moeten even 

geregeld of gedaan worden. 

Op zaterdag 7 juli was de jaarlijkse bijeenkomst 

ter voorbereiding van het concert.  

Fantastisch zo’n aanzienlijke groep enthousiaste 

en gemotiveerde vrijwilligers.  

De plannen en laatste ontwikkelingen werden met 

elkaar besproken en de benodigde werkzaamhe-

den en taken werden verdeeld.   

Er is het nodige voorbereidende werk te doen: 

posters verspreiden, lampjes ophangen, tapijt op 

het ponton leggen, aankleding verzorgen, over-

kapping opzetten etc. etc.    

En uiteraard moet er ook weer opgeruimd worden 

op de dag na het concert.  

Voorbereiding 

Ervaring leert dat dit altijd een hele gezellige 

boel is. Ook tijdens het concert zijn er vrijwilli-

gers die de nodige taken voor hun rekening ne-

men. Mocht u ook een handje mee willen helpen 

schroom dan niet. U bent van harte welkom!  

Hoe meer zielen hoe meer vreugd en vele handen 

maken licht werk. Gewoon aansluiten kan maar u 

kunt ook even een berichtje sturen naar  

info@zuiderhavendijkconcert.nl.  

Ook kunt u via e-mail  kenbaar maken als u zou 

willen helpen met de benodigde werkzaamheden 

die gedurende het hele jaar plaats vinden. 

Naast de trouwe steun van de vrienden en begunstigers van het Zuider Havendijk Concert bedanken wij 

ook Westfriese Waterweken en natuurlijk de sponsors:   

Rabobank, MaboLifting, Gemeente Enkhuizen, Van Diepen van der Kroef Advocaten,  

Expertiseburo Schuijt, RIS Rubber, Enkhuizen Sloep, Restaurant de Smederij, Maison Erard,  

Houtatelier Le Grand, Fashion & Furniture Mith, Bloem en Plant, VVV Enkhuizen. 
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Zuider Havendijk Concert

Mauro Silva Barbosa, tenor 

Elsa Benoit, mezzo sopraan 

Leonard Besseling, cello 

Doriene Marselje, harp 

Sjaan Oomen, viool 

Fred Oldenburg, piano 

Benjamin Spa, piano

Hoofdprogramma

licht klassiek op het water
bij slecht weer: locatie Zuiderkerk (19:00 uur)

Ramon van 

Engelenhoven, piano

Voorprogramma

20:30  - 20:50

www.zuiderhavendijkconcert.nl

KreukLauren , piano 

Rick Kreuk, viool 

Tessel Kruijer & 

Anna Manshanden, harp duo 

Georgiana Luppens, viool 

Rianne Schoemaker, trompet

begeleiding op piano: 

Peter Besseling

Matinee

15:30  - 16:30 21:00  - 22:30

E X P E R T I S E B U R O   
S C H U I J T 


