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Verwaarloosde monumenten
in Blokzijl?
Misschien is het u al ter ore gekomen
of heeft u het gelezen: op Prinsjesdag
is aangekondigd dat de regering de af-

Alle veili
n
veilingko gkaanbieders en
pers: har
te
voor de
geweldige lijk dank
avond!

trek op onderhoudskosten voor monumenten

Nieuwe website Blokzijl
Sinds kort beschikt Blokzijl weer over een
eigen website. Met dank aan René Hakkers
is een site tot stand gekomen voor en door
alle Blokzieligers. Er wordt momenteel gewerkt aan een systeem waarmee de diverse
organisaties hun eigen pagina kunnen verzorgen en ook bijhouden. Voor het bijhouden
van evenementenkalender en nieuwtjes zijn
we

uiteraard

afhankelijk van
het aanleveren
van de nodige
informatie

en

beeldmateriaal,

per 1 januari 2017 wil afschaffen. Juist par-

menten bepalen het aangezicht van ons

ticuliere eigenaren, maar ook een vereniging

stadje en maken het ook aantrekkelijk voor

als Hendrick de Keyser of andere stichtingen,

toeristen en recreanten om hier ‘aan te

worden getroffen omdat zij het duurdere on-

leggen’. Het is dus belangrijk dat Blokzijl

derhoud van de monumentenpanden juist

ook in de toekomst een mooi en attractief

kunnen betalen vanwege de aftrekmogelijk-

beeld blijft geven van onze geschiedenis

heid. De verwachting is dat veel eigenaren de

en erfgoed. Er is landelijk een actie gestart

restauraties en het onderhoud van hun pand

om tegen de afschaffing te protesteren. U

stevig zullen terugschroeven of achterwege

kunt een petitie ondertekenen waarmee u

laten wanneer de aftrek wordt afgeschaft.

aangeeft dat u het er niet mee eens bent:

In Blokzijl staan veel rijksmonumenten, veel

www.petities.nl. zie bij ‘Op erfgoed bezui-

daarvan in particuliere handen. De monu-

nigen? Een monumentale vergissing!’

Kunstroute Blokzijl
compleet
Begin oktober werd opnieuw een kunstwerk geplaatst in het kader van de Kunstroute Blokzijl. Het gaat om een werk van
de in 2010 overleden kunstenaar Janno
Petter uit Dwarsgracht. Het beeld heeft
een mooi plekje gekregen op de vestingwal. Met het plaatsen van dit beeld is de
Kunstroute compleet. Binnenkort zal de
route officieel worden geopend.

Bijzondere winterexpositie in Gildenhuys

maar door een

Museum Het Gildenhuys heeft een bijzondere expositie voor maand november bedacht.

slimme

toepas-

Enkele mensen uit Blokzijl zullen in het museum exposeren. Het zijn Lucie de Lange (mini-

sing zoekt de site

aturen en poppenhuizen), Siep Bos van de Sluis (kantklossen), Gerrit Spyker (schilderijen),

in ieder geval ook

Alie de Boer (kunst in een kistje), Renske Leeuw (collages). Zie de evenementenkalender in

continu naar acti-

deze nieuwsbrief voor de expositiedata. Kosten zijn 3,- p.p. Donateurs hebben gratis toegang.

viteiten die in Blokzijl en in de regio plaatsvinden, zodat er altijd actuele informatie voorhanden is. Neem
eens een kijkje op www.blokzijl.nl

Film- en muziekspektakel in ‘t Lam ontmoet
Grote Virtuozen: Chopin en Liszt

Evenementenkalender

Muziek is tegenwoordig voor een belangrijk deel

Lezing en Concert elkaar ondersteunen

een beeldtaal. De laatste jaren wordt gepro-

en afwisselen. Cees Mobach demonteert

28 oktober

beerd om ook klassieke muziek op die manier

fragmenten uit autobiografische films over

Veiling t.b.v. de restauratie van

te presenteren. Zo maakt Cees Mobach zoge-

componisten, vermengt ze met eigen beel-

de Grote Kerk in De Ploats,

naamde Fileco’s, waarin muziek op een bijzon-

den en materiaal uit documentaires, veran-

Aanvang 19.30 uur, zaal open 18.30 uur

dere manier in verband wordt gebracht met

dert de geluidsporen en de structuur totaal,

de componist. Een Fileco wil zeggen dat Film,

kortom: maakt een totaal nieuwe, korte, hu-

31 oktober

moristische docu/biopic van een episode

Shantykoor The Reune Singers

uit het leven van een componist. Daarbij

De Vierhoek

spelen muzikanten muziek van de compo-

Aanvang 19.30 uur

nist. Basisgedachte is dat het gewoon leuk
is om de componist van de ten gehore gebrachte muziek niet alleen te horen maar
ook te zien, als persoon te beleven.
Reserveren: karin@karinklomp.nl; kaarten
zijn te koop bij Steenwijk’s Boekhuys in
Steenwijk en bij Olio&Vino in de Brouwerstraat in Blokzijl. Kaarten kosten € 5,- per
stuk. Zie ook de evenementenkalender.

4 november
Grote Virtuozen: Chopin en Liszt
Muziek-en filmspektakel i.s.m. Blokzijl
Klassiek, ‘t Lam ontmoet (Breestraat)
Aanvang: 20.15 uur
5 november
Single Diner met aansluitend Goud van
Oud Party in De Ploats
Aanvang: 18.00 uur

Vergadering Blokzijl Vitaal

10 november

Maandag 7 november vindt in De Ploats om

Lezing Kees Bolle

20.00 uur weer de maandelijkse vergade-

over geschiedenis Noordoostpolder,

ring plaats van Blokzijl Vitaal. In deze bijeen-

Doopsgezinde Kerk
Aanvang: 20.00 uur

komsten kunnen verenigingen, stichtingen

Jong (email: jaj@xs4all.nl). Op 21 novem-

en burgers die initiatieven hebben voor hun

ber 2016 komt de Raad van Advies bijeen

vereniging/stichting of Blokzijl, ondersteuning

om de aanvragen te beoordelen. Mocht

krijgen en ideeën uitwisselen. Als u een aan-

het u niet lukken om uw aanvraag voor

Byzantijns Kozakkenkoor

vraag wilt indienen voor een bijdrage vanuit

10-11 klaar te hebben, dan adviseren we u

Grote Kerk

Blokzijl Vitaal dan vragen wij u dit te doen

een kleine notitie te sturen zodat het be-

Aanvang: 20.00 uur

vóór 10 november 2016. Het aanvraagformu-

stuur op de hoogte is van uw plan en daar

lier kunt u opvragen bij en/of sturen naar de

met het budget voor volgend jaar rekening

voorzitter van Blokzijl Vitaal: de heer A.J. de

mee kan houden.

12 november

13 november
pianist Hannes Minnaar
Grote Kerk
Aanvang: 15.30 uur
15 november

Redactie

Leven in de brouwerij

Deze nieuwsbrief is een uitgave van

Het door de stichting Events Blokzijl geor-

Kosten 5,- (voor koffie en/of thee)

ganiseerde Korenfestival en het Oktoberfest

Aanvang: 20.00 uur

Plaatselijk Belang Blokzijl, verzorgd door de werkgroep Communicatie & Marketing.
De redactie van Nieuwtjes onder de Toren bestaat
uit Ludwig Lassche, Karin Klomp, Fred Postma en
Bert van der Stelt. Heeft u een tip voor een onderwerp in de nieuwsbrief of een activiteit voor op de
agenda, mail die dan naar fredpostma@planet.nl.
Belletje mag ook: 06-57778378.
Redactieadres: Kerkstraat 17, 8356 DN Blokzijl.
De nieuwsbrieven zijn terug te lezen op de website
www.blokzijl.nl.

Plaatselijk
Belang
Blokzijl

Ronde Tafelgesprek Vermaning ’t Lam
Aanmelden via pmuller2@freeler.nl.

zijn succesvol verlopen. Beide events vonden voor het eerst plaats. In de Kolk was pal

17, 19, 20, 24, 26 en 27 november

naast het Prins Mauritshuis een mooie tent

diverse exposities Gildenhuys

opgetrokken die fungeerde als centrale plek
van de nieuwe activiteiten. Voor volgend

19 november

jaar staat er sowieso een muziekfestival

Intocht Sint Nicolaas

op het programma. Dat zal plaatsvinden in

aanvang 19.00 uur

juni 2017 met als artiesten grote namen als

Deze informatie is onder voorbehoud van het juist
aanleveren van gegevens. Kijk voor meer informatie
over de evenementen op de website van de organisator
of op www.blokzijl.nl.

Frans Bauer en Glennis Grace!

