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Een AED,
daar red je levens mee!

Binnenko
rt weer een
brug
om trots o
p te zijn!

In Blokzijl bevinden zich een aantal zogeheten
AED’s. De apparatuur kan levens redden, maar dan moet
je wel weten waar je ze kunt vinden. In Blokzijl zijn zes plaatsen waar een AED is.
Aan de buitenkant bij de Ploats.
Deze is zo te pakken, als je de klep
los trekt gaat er een sirene af. Het
deksel wel weer sluiten.
In de Vierhoek aan de winkelkant.
Deze hangt tussen de klapdeuren.
Ook deze kast kan zo open getrokken worden, er gaat ook een pieper af. Het deksel wel weer sluiten.
Achter de voordeur op de W. Lodewijkstraat 1. Deze is van de EHBO
zelf en gaat ook mee naar festiviteiten. Deze is alleen te gebruiken als
de familie thuis is.
Op camping Tussen de Diepen in de wasserette.
Deze is ook altijd beschikbaar.
In de auto van de artsen. Dus overdag als de auto bij de Vierhoek staat
en als de artsen aanwezig zijn kan hiervan gebruik worden gemaakt.
Prins Mauritshuis. Deze is eigendom van de Fam. Tolner.
Dus te gebruiken als de zaak open is

Het zou mooi zijn om ook één of twee AED-apparaten in de Noordermaten te krijgen. Iedere seconde
telt per slot. Er zijn in Blokzijl zo’n 20 EHBO’ers
die jaarlijks les krijgen in het reanimeren. Het Rode
Kruis, afdeling Vollenhove, heeft een project en dat
heet ,,Reanimaatje”. Hier krijg je 4 uur les voor € 20,-.
Hier leer je wat reanimatie is en wat je moet doen,
als er een calamiteit is. Deze lessen worden gegeven door Gerda Driegen tel: 06-10749547. Dit diploma is twee jaar geldig. Daarna krijg je jaarlijks
een oproep voor een
herhalingsles.
De EHBO vereniging
kan de lessen samen
met Gerda geven in
Blokzijl.
Mogelijke
lesdata zijn 13, 21,
26 of 28 maart. Dit
alles is ook te vinden
op www.reanimatie.nl.

Het verdwenen dorp Beulaecke
Op dinsdag 20 maart wordt in de
Ploats een bijeenkomst gehouden
waarin wordt verteld over de geschiedenis van het voormalige dorp
Beulaecke dat zich ooit bevond ergens in het huidige Beulakerwijde.
De organisatie is in handen van Museum Het Gildenhuys. De
heer Rint Massier uit Meppel vertelt het verhaal over
dit eens bloeiende dorp dat
tijdens een stormvloed van
de aardbodem verdween.
Hij zal dat doen aan de hand
van beeldmateriaal en diverse
vondsten die zijn gedaan in

de Beulakerwijde. Het dorp is verdwenen maar de geschiedenis eraan
wordt nog steeds levend gehouden
door oude geschriften en restanten
van het dorp die zich nog steeds in
de regio bevinden. De toegangsprijs
bedraagt € 5,=, behalve voor donateurs van museum het Gildenhuys,
die hebben gratis toegang. Gezien
de beperkte ruimtecapaciteit is het
verzoek om u van te voren aan te
melden voor deze avond. Dat kan telefonisch bij mevrouw G. van Zanten
(0527-292140) of via email
info@gildenhuysblokzijl.nl

Groot onderhoud brug en sluis

In opdracht van de provincie Overijssel
voert aannemer F.L. Liebregts B.V. groot
onderhoud aan de brug en de sluis in
Blokzijl uit. Het gaat om het vervangen
van het brugdek en de sluisdeuren. Zowel de brug als de sluis zijn een rijksmonument. Daarom worden alle nieuwe
onderdelen zo ontworpen, dat de monumentale uitstraling behouden blijft.
De werkzaamheden zijn op 12 februari

begonnen en zullen eind maart 2018 afgerond zijn. Van 5 t/m 15 maart is de
brug afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid. Voor fietsers
en voetgangers wordt een noodbrug
aangelegd. Het verkeer moet op het moment dat de brug is afgesloten gebruikmaken van een omleidingsroute. Deze
loopt via de Zuiderstraat, Vollenhoofsedijk, Weg van Twee Nijenhuizen, N331,
Ettenlandseweg, N333, Kuinderstraat,
Bierkade, Brouwerstraat en vice versa.
U kunt ook een BouwApp downladen
om de ontwikkelingen te volgen: Download de BouwApp gratis in de appstore
(Google, Apple of Windows). Ga naar
‘zoek project’. Zoek op Blokzijl, selecteer ‘Groot onderhoud sluis&brug Blokzijl’. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’.
Als er een bericht geplaatst wordt op de
BouwApp, volgt er direct een berichtje
(notificatie) op uw smartphone of tablet.
Zo wordt u geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Via de app kunt u
ook vragen stellen.

Evenementenkalender
3 maart
Open Blokzijler Klaverjastoernooi
Locatie: De Ploats
Aanvang: 16.00 uur
Deelname: 15,- p.p.
20 maart
Lezing Verdwenen dorp Beulaecke
Locatie: De Ploats
aanvang: 20.00 uur
toegang: 5,23 maart
‘t Lam Ontmoet
Locatie: Doopsgezinde Kerk
aanvang: 20.15 uur
toegang: 8,=
31 maart
Blokzijler Meren Wandeltocht
Start: De Ploats
aanvang: 08.30 uur
Deelname: 6,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.

Onno Blom over Jan Wolkers
In de tijd dat hij nog jong was en bekend
werd met zijn boeken als Turks Fruit en
Kort Amerikaans, leek Jan Wolkers ‘slecht
nieuws’. Er werd schande gesproken over
zijn open (seksuele) moraal en zijn ‘wilde’
kunstenaarschap. Nu zouden we hem misschien een enfant terrible, ‘gewoon’ een
Bekende Nederlander of een dandy noemen. Vast met enige jaloezie, want we willen eigenlijk allemaal wel eens (al was het
maar een tijdje) zo leven. Als in een film! De
film over Jan Wolkers is er (nog) niet, wel
een biografie. Onno Blom heeft 10 jaar gewerkt aan het bijzondere maar soms toch

ook trieste levensverhaal van Jan Wolkers
en komt ons het echte verhaal uit de doeken doen. Onno Blom is schrijver, journalist en columnist, voor o.a. de Volkskrant.
Ook is hij literair criticus voor de Nieuwsshow op Radio 1.
Op 23 maart houdt hij een lezing in de serie ’t Lam ontmoet. Organisatie in nauwe
samenwerking met Schrijversfestival
Steenwijk. Voorverkoop: Coop Blokzijl
Veenstra en Steenwijk’s Boekhuys. Reserveren: karin@karinklomp.nl.
Ook kaartverkoop in ‘t Lam (tenzij uitverkocht).

Vervangen brug bij Stroinkgemaal
Omdat de onderhoudsstaat van de
brug over het Ettenlands Kanaal nabij het gemaal A.F. Stroink slecht is,
word er een compleet nieuwe brug
geplaatst. De werkzaamheden staan
gepland in het 2e kwartaal van 2018.
De uitvoering duurt ongeveer 12 weken. Tijdens de werkzaamheden is
de Vollenhoofsedijk tussen Blokzijl
en Vollenhove afgesloten voor het
doorgaande (auto)verkeer en geldt
een omleiding. Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op de
heer J.S. Top, projectleider gemeente Steenwijkerland. Hij is bereikbaar

via telefoonnummer 14 0521 of per
mail
sebastiaan.top@steenwijkerland.nl
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