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Charles Groenhuijsen bij ‘t Lam Ontmoet
In de serie ’t Lam ontmoet komt deze keer de bekende tv-presentator Charles Groenhuijsen naar Blokzijl.
De avond wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met Schrijversfestival Steenwijk en zal als hoofdthema hebben ‘Trump, Amerika en de aanstaande verkiezingen in Nederland’.
Journalist, schrijver, televisiemaker én Amerika-kenner Charles Groenhuijsen volgde de laatste Amerikaanse verkiezingen van zeer nabij. De titanenstrijd tussen Hillary Clinton en Donald Trump is keihard
geweest en de emoties liepen hoog op. Charles Groenhuijsen schreef erover in zijn boek over Donald
Trump ‘Iedereen houdt van mij’. Bij elke lezing kwam er wel iemand met de vraag: “Charles, denk je nou
echt dat die Amerikanen zo gek zijn om die vreselijke Donald Trump tot president te kiezen?” Lang leek het ondenkbaar. Nu niet
meer: Donald Trump zit in het Witte Huis. Hebben deze ontwikkelingen ook invloed op onze eigen verkiezingen op 15 maart aanstaande,
is één van de vragen die deze avond aan de orde zullen komen.
Vrijdag 10 maart 2017, aanvang 20.15 uur, kosten €8,-. Kaarten zijn te koop bij Olio&Vino (Brouwerstraat) of via karin@karinklomp.nl.

Plannenmakers Blokzijl Vitaal bijeen
Bij een korte terug- en vooruitblik (wat ging
goed en wat kan beter) werd tijdens de vergadering van 6 februari eerst vastgesteld dat
er afgelopen jaar met veel enthousiasme en
creativiteit gewerkt is aan goede ideeën die
tot een onverwacht groot aantal aanvragen
hebben geleid in november 2016. Een groot
deel daarvan kon meteen worden gehonoreerd, een kleiner deel moest nog nader worden onderbouwd en zal naar verwachting begin 2017 alsnog worden goedgekeurd.
Wat helaas minder goed uit de verf is gekomen, is de onderlinge afstemming tussen initiatiefnemers en hun plannen. De maandelijkse
bijeenkomst van Blokzijl Vitaal in de Ploats is
lang niet door alle aanvragers bezocht. Aanvragers wordt derhalve nogmaals dringend
verzocht hun plannen te bespreken tijdens
de maandelijkse bijeenkomsten van Blokzijl
Vitaal (iedere eerste maandagavond van de
maand). Dit is ook een pre bij de beoordeling
door de Raad van Advies omdat het raakt aan
één van de doelen van Blokzijl Vitaal: samenhang, borging en continuïteit van activiteiten.
In het projectplan staat overigens ook dat uit

elke groep die wat aanvraagt een (tijdelijk) bestuurslid aan het kernbestuur moet
worden toegevoegd. Dus is aanwezigheid
op de ‘vaste’ eerste maandag belangrijk.
Ook voor 2017 is weer een Blokzijl Vitaal
subsidie gereserveerd van € 28.000,-,
Er kunnen dus weer aanvragen worden
ingediend. Voor dit jaar geldt als uiterste
datum voor het indienen van aanvragen
1 mei 2017. De Raad van Advies beslist
hierover vóór de zomer van 2017. De
aanvragers moeten gebruik maken van
het daarvoor opgestelde formulier dat
verkrijgbaar is bij de voorzitter Hans van
der Blom hansvanderblom@online.nl. Via
dat e-mailadres kunnen ook de aanvragen worden ingediend. Overigens moeten alle projecten in 2018 op eigen kracht
kunnen voortbestaan.
Tenslotte is er afscheid genomen van
Vincent Rotman, de bewegingscoach van
de gemeente Steenwijkerland, die vanaf
het begin bij dit project betrokken is geweest.

LadiesNight@De Strandhoeve
Op zaterdagavond 11 maart 2017 staat De Strandhoeve helemaal
in het teken van vrouwen. Een avond met mooie stands, interessante demo’s en leuke prijzen, waar vrouwen zich helemaal
kunnen laten gaan op het gebied van Fashion, LifeStyle, Food,
Health, Kids & Beauty. Alles waar vrouwen gelukkig van worden, volgens de aankondiging van de organisatie! Tijdens deze
avond kunnen dames genieten van een spetterende modeshow,
meer dan 50 stands met producten en behandelingen, lekkere cocktails, heerlijke hapjes uit
eigen keuken, mooie prijzen in de loterij en swingende muziek.
Ook voor mannen? Neem je man gratis mee en drop hem in het zogeheten Mannencafé.
Dat betekent voor jou even rustig shoppen; je haar laten doen of genieten van de modeshow en voor hem bier, darts en bitterballen. Een soort ballenbak voor mannen dus.
Je kunt hem aan het eind van de avond weer ophalen.
Voor meer informatie, kijk op www.destrandhoeve.nl/ladiesnight

Prijsvraag en winnares prijsvraag
Greet Raggers van de Zuiderkade is de winnares geworden van
de prijsvraag van februari. De oplossing van de vorige prijsvraag: vereniging Hendrick de Keyser heeft 9 panden in Blokzijl.
De prijs, een waardebon van 25,-, werd Greet aangeboden door
Yep, de cadeauwinkel van Mariejanne en Johan Schoppert in
de Brouwerstraat. Ze toonde zich zeer verguld met de bon: ,,Ik
win nooit iets dus dit is een zeer aangename verrassing’’, aldus
Greet die regelmatig een bezoekje brengt aan Yep. De nieuwe
prijsvraag is een fotovraag. Waar in Blokzijl is de foto op de voorzijde gemaakt? Zoeken
maar… Hoofdprijs deze keer is een waardebon van 20,-, aangeboden door Het Prins Mauritshuis. Oplossingen uiterlijk 8 maart naar fredpostma@planet.nl

Evenementenkalender
4 maart - The Bruce Band
Songs uit hele genre
van Bruce Springsteen
De Ploats, aanvang: 22.00 uur
Kosten: €12,50 voorverkoop
(€15,- aan de zaal)
10 maart - ‘t Lam Ontmoet
Charles Groenhuijsen
Doopsgezinde Kerk, aanvang 20.15 uur
Kosten: €8,11 maart - Ladies Night
De Strandhoeve , aanvang 20.00 uur
Kosten: €10,- voorverkoop
€ 12,50 bij de kassa op de avond zelf.
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.

The Bruce Band
The Bruce Band
bestaat al ruim
10 jaar en is
inmiddels een
begrip bij de
Springsteenkenners
in
binnen – en
buitenland. De band verzorgt een avondvullend programma met songs uit het gehele genre van Bruce Springsteen. Het
streven van de band is om een show neer
te zetten zoals je dat bij Bruce Springsteen
en zijn E-StreetBand ook kunt verwachten.
Zaterdag 4 maart komt deze bijzondere
band naar de Ploats. Aanvang 22.00 uur
(zaal open vanaf 21.30 uur).
Kaarten in de voorverkoop kosten € 12.50
(aan de kassa € 15.-)
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