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Blokzijl Klassiek viert
20-jarig bestaan
Voor het nieuwe seizoen 2018/19 organiseert Blokzijl Klassiek 6 concerten
op de zondagmiddag. Vanaf volgend
jaar zijn er 2 type abonnementen: de
A serie met 4 concerten en de B serie
met alle 6 concerten. In het voorjaar
van 2019 viert Blokzijl Klassiek haar
20 jarig jubileum. Bij een feest hoort
ook een bijzonder concert: Lucas en Arthur Jussen komen op 17 maart 2019
weer naar Blokzijl ( 5 jaar geleden hebben ze ook het lustrumconcert verzorgd)
en ze treden nu op met 2 vleugels. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan is
ook de vormgeving vernieuwd. Het logo, de jaarbrochure en het dagprogramma
bij elk concert zijn helemaal opnieuw ontworpen door Teresa Jonkman. Meer
informatie over het nieuwe programma en voor het bestellen van abonnementen
en losse kaarten kijk op www.blokzijlklassiek.nl

Vervanging brug Stroinkgemaal
Op maandag 14 mei wordt gestart met
de sloop van de bestaande brug nabij
het Stroinkgemaal. Fietsers en voetgangers kunnen vanaf die dag gebruik
maken van een tijdelijke fiets-en voetgangersbrug. Bestemmingsverkeer
mag gewoon gebruik blijven maken
van de Duinweg. Uit voorzorg worden
extra uitwijkhavens aangebracht. De
gemeente Steenwijkerland zal er op
toezien dat de Duinweg niet als sluiproute gebruikt zal gaan worden. Vanaf
31 juli 2018 kan weer gebruik worden
gemaakt van de dan nieuwe brug over

het Stroinkkanaal.
Wie op de hoogte wil blijven van de
werkzaamheden kan zich aanmelden
bij de groepsapp van het project door
o.v.v. naam en adres een app-bericht
te sturen naar 06-28660673. Wilt u
liever per e-mail op de hoogte gehouden worden, stuur dan een mailtje naar c.timmerman@vsib.nl o.v.v.
‘aanmelden hinder’. De werkzaamheden zijn ook te volgen via een bouwwebcam:
https://webwatch.nu/projecten/
vervangen-brug-stroink-gemaal/

Zo zien w
e ‘m
voorlopig
niet weer!

Nieuwe sponsoren
Nieuwtjes
Dance Fever Producties en Installatiebedrijf van
der Ploeg hebben zich gemeld als sponsor van
Nieuwtjes onder de Toren. Omdat de financiële
ondersteuning vanuit Blokzijl Vitaal wegvalt, is
extern geld nodig. Dance Fever voegt zich bij het
vijftal dat al eerder toezegde te zullen sponsoren:
B&B

Mieke&Co,

Boerderijherberg

Lavandula,

Duidelijk van Luit, Bijzonderdruk, Eko de Eerste en
de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl.
Namens de redactie: alle sponsoren hartelijk dank!

Belevingsvlucht
vliegveld Lelystad
Bewoners en andere betrokkenen riepen in het najaar van 2017 op tot het uitvoeren van een belevingsvlucht over de vliegroutes van Lelystad Airport.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft
besloten de belevingsvlucht mogelijk te maken.
Het doel van de belevingsvlucht is dat bewoners
van de gebieden onder de vliegroutes van Lelystad
Airport het geluid van een vliegtuig in hun eigen
omgeving kunnen ervaren. Het zal gaan om een
realistische vlucht, dat wil zeggen met een vliegtuigtype dat op Lelystad Airport gaat vliegen en vliegt
zoals de vliegroutes ontworpen zijn. De datum voor
de vlucht is woensdag 30 mei a.s.
Op de website van de belevingsvlucht www.belevingsvlucht.nl
vindt u het verslag.

EKO-boerderij De Eerste

Oda Spelbos in ‘t Lam

Evenementenkalender

In de serie ‘t Lam
ontmoet’ speelt Oda Spelbos op vrijdag 18 mei het
stuk ‘Aan de Grond’. Een
indrukwekkende
monoloog over een pilote in de
‘nieuwe oorlogsvoering’
(bombardementen
met
drones), die verschrikkelijk in de knoop komt met
de bizarre werkelijkheid
waarin zij moet werken
en leven. Oda Spelbos
speelde de voorstelling
op 4 mei 2017 in Amsterdam. IJzingwekkend mooi.
Uniek dat Oda ‘m speciaal in ‘t Lam nog een keer speelt.
Wie is Oda Spelbos? Ze speelt, sinds haar afstuderen aan de toneelschool in Amsterdam,
met regisseurs als G. J. Reinders, Ivo van Hove, Koos Terpstra en Ger Thijs. Maar ze is ook
al jaren te zien als agente Marion Dreesen in Flikken Maastricht. Reserveren: karin@karinklomp.nl. Kaarten zijn te koop bij COOP in Blokzijl en Steenwijk’s Boekhuys in Steenwijk.

Muziekfestival 30 juni
Het is nog vroeg in het jaar, maar de organisaties van
diverse evenementen zijn al tijden druk in de weer. Dat
geldt zeker ook voor het Muziekfestival Blokzijl dat dit
jaar op 30 juni plaatsvindt. Bij deze alvast wat nieuws
over ‘line-up’. Vooralsnog staan de volgende artiesten
geprogrammeerd: Ancora, Stuk TV, Maan, Jannes, Gers
Pardoel, 2 Brothers on the 4th Floor en DJ Hardez &
BlockBeatzz.
De aanvang van dit festival is om 17.00 uur en vindt
plaats rondom de havenkolk met een drijvend podium.
Toegangskaarten zijn in de voorverkoop alleen online
te verkrijgen en dus niet meer bij de lokale winkeliers! Kaartverkoop via www.tickettekoop.nl

18 mei
Belevingsvlucht Vliegveld Lelystad
Tijdstip n.n.b.
30 juni
Muziekfestival Blokzijl
Locatie: De Kolk
aanvang: 17.00 uur
Kaartverkoop via www.tickettekoop.nl
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.
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Geen vuiltje
aan de lucht

18 mei
‘t Lam Ontmoet - Oda Spelbos
Locatie: Doopsgezinde Kerk
Aanvang: 20.15 uur
Entree: 5,- p.p.
kaarten te koop bij COOP

lokzijl
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Voor de toeristen is er geen vuiltje aan de lucht, maar op marketinggebied is er
het een en ander veranderd in de Kop van Overijssel. Het thema WaterReijk is als
marketingkreet vervangen door Weerribben Wieden. De geheel vernieuwde website
heeft de naam www.visitweerribbenwieden.com. Hier vindt u ook bijvoorbeeld informatie over wandel-, fietsroutes en de regionale activiteitenagenda.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Plaatselijk
Belang Blokzijl. Heeft u een onderwerp voor de
nieuwsbrief of een activiteit, 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:
www.blokzijl.nl
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