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Kunstwandeling Blokzijl

Zaterdag
Muziekfe 15 juni 2019:
stival Blo
kzijl

Glennis Grace op Muziekfestival
Haar naam staat bovenaan op de poster van het Muziekfestival Blokzijl 2019: Glennis Grace. Vorig jaar
moest ze het helaas laten afweten vanwege haar
geweldige optredens in Amerika, maar nu komt ze toch
echt. Het Muziekfestival Blokzijl vindt dit jaar plaats op
zaterdag 15 juni. De havenkolk vormt dan het toneel
voor een keur aan artiesten, onder wie Wolter Kroes,
OG3NE, Deejay Nelson en de Snollebollekes. De voorverkoop van de toegangskaarten voor het Muziekfestival 2019 van Stichting Events Blokzijl is inmiddels van
start gegaan. Kaartverkoop via www.eventsblokzijl.nl/
tickets. Tickets kosten: t/m 4 jaar: gratis, 5 t/m 12 jaar:
€ 5,-, 13 t/m 17 jaar: 10,-, vanaf 18 jaar: € 17,50.

Het zal lang niet iedereen zijn
opgevallen, maar in Blokzijl is
sinds vorig jaar een heuse kunstwandeling gelanceerd. Zes beelden op evenveel markante plekken maken een wandeling door Blokzijl nog leuker. De Kunstwandeling Blokzijl
is een initiatief van een werkgroep, bestaande uit Gré Bos, Klaas Bergkamp en Ted van
Tol, en de gemeente Steenwijkerland. De kunstwerken zijn van de hand van Frits Stoop,
Sacha Brienesse, Janno Petter, Walda Mees, Hans Bayens en Theo van de Vathorst. Op
bijgaand kaartje kunnen belangstellende zien waar de beelden een plekje hebben gekregen. De wande-ling start op de Bierkade bij het prachtige kunstwerk van Frits Stoop.
Het beeld heet ‘Voor de wind’. En als u er toch bent, lees dan vooral ook de spreuk van
Ghandi aan de achter(binnen)kant van het beeld. De Kunstwandeling Blokzijl is mede
mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven en instanties: Rabobank, Aannemersbedrijf Muis, NUT, WIKA Fonds, Plaatselijk Belang er Gemeente Steenwijkerland. Met dank
aan de initiatiefnemers Gré Bos, Klaas Bergkamp en Ted van Tol. De bij de route behorende folder is binnenkort verkrijgbaar bij MFC De Ploats en het Gildenhuys.

Lijst bedrijven, stichtingen
en verenigingen op Blokzijl.nl
Sinds deze maand kunnen bezoekers van de website
Blokzijl.nl alle in Blokzijl gevestigde ondernemingen,
verenigingen en stichtingen vinden onder het kopje
‘Bedrijven’.
Compleet met links naar de websites, (e-mail)adressen, en telefoonnummers. Mocht uw bedrijf,
vereniging of stichting er niet op staan of met een
verkeerde vermelding, laat het ons s.v.p. dan even
weten. Dan maken we dat snel in orde. Horeca en
winkels staan onder een aparte rubriek, waardoor
het voor bezoekers van Blokzijl een stuk eenvoudiger wordt om te zien waar ze terecht kunnen voor
een hapje, drankje of overnachting. Meldingen graag
naar communicatie@blokzijl.nl

‘t Lam ontmoet i.s.m. CWO: ‘Lang en gelukkig’ voor 55+
Marjo Dames is verhalenvertelster. Al 20 jaar
lang vertelt ze verhalen aan jong en aan oud
en daarmee reist ze door het hele land. Spannende verhalen, grappige verhalen, verhalen
die raken en ontroeren en die aan het denken
zetten. Daarbij zingt ze een keur aan traditionele Nederlandse liederen die iedereen nog

kent. Ze begeleid zichzelf en de aanwezigen op
de accordeon en haar motto hierbij is: ‘Kun je
nog zingen, zing dan mee.’ Ze nodigt u dan ook
van harte uit om de stembanden te laten trillen.
Op 10 mei zal ze twee verhalen vertellen. In
beide verhalen speelt liefde een belangrijke rol.
De voorstelling: ‘Lang en gelukkig’ is een mix
van verhalen en liedjes over liefde en over de
hobbelige weg daarheen. ‘Jasmijn’ is een vertelling van 1000-en-1 nacht. Komt u mee naar
de mysterieuze wereld van vorsten, edelstenen, sluiers en bewakers. ‘De Soepsteen’ is
een volksverhaal dat vertelt over het vinding-

rijke leven van een landloper. Beide verhalen zijn de
verhalenvertelster dierbaar, omdat ze herkenbaar,
spannend en grappig zijn. In beide verhalen komt
een onverwachte wending voor zodat u tot het einde
niet goed weet hoe het af zal lopen.
Kaartverkoop:
zie evenementenkalender.

Zeer geslaagd jubileumconcert Blokzijl Vocaal

Evenementen:

In de sfeervolle Grote Kerk van
Blokzijl zitten meer dan 200 bezoekers klaar voor het jubileumconcert
van Blokzijl Vocaal. Nynke Poelsma,
pianiste en dirigente, heet het publiek welkom en zal deze avond
meer vertellen over de geschiedenis
van de muziek die Blokzijl Vocaal
gaat zingen. Het publiek geniet een
vol programma dat de geschiedenislijn volgt van Blokzijl. Dinie Boes
vertelt over de geschiedenis van
Blokzijl - afgewisseld door koorzang
- over het ontstaan van Blokzijl, de
handel, de 80-jarige oorlog, stadsrechten, turfwinning, weeshuis,
mattenschippers, de langste staking
in Nederland bij Houthandel Loos.
Het koor zingt uit Valerius Gedenckclank; Bach en Mozart, Ierse en
Franse muziek passeren de revue.
De kinderen van Toneelvereniging
Ons Genoegen Blokzijl figureren als
turfstekers en weeskinderen.
Na de pauze gaat het verder met
quatre mains uit de 20ste eeuw,
gespeeld door de dirigenten van
Blokzijl Vocaal, Stephan van Dokkum en Nynke Poelsma. De geschiedenis vervolgt met o.a. muziek uit de film Exodus, met Cent

10 mei
Lang en gelukkig door Marjo Dames
‘t Lam ontmoet i.s.m. CWO
Locatie: De Vierhoek
Aanvang: 19.30 uur
Bedoeld voor 55+
Kosten 5,Reserveren: 0527-291669 (Marie Doosje)
of karin@karinklomp.nl

Mille Chanson. De 21ste eeuw is ook vertegenwoordigd door een
hooglied van Huub Oosterhuis, op muziek gezet door Antoine
Oomen, en The Seal Lullaby van Eric Whitacre.
Na het dankwoord van voorzitter Greet Vleghaar, zingt het koor
samen met het publiek ‘Auld Lang Syne; een afscheidslied dat
verwijst naar de herinneringen aan oude tijden, waaraan men
gezamenlijk terugdenkt onder het genot van een goed glas! Kortom, een zeer geslaagd jubileumconcert dat door het publiek gul
werd gehonoreerd met complimenten en goede gaven.
Meezingen met Blokzijl Vocaal? Het koor repeteert op de maandagavonden van 20.00 - 22.00 uur in de Doopsgezinde Kerkt van
Blokzijl. Heb je vragen? Bel met Alewijn Boogaard, 0527- 29 13 42.
Foto: Alette Holman beeld-in-boek Blokzijl

Muziekfestival Blokzijl
Stadsfeest Blokzijl
Motorraces Scheepsdiep
Kolkloop
Authentieke Ringrijderij
Toeristische Jaarmarkt
met oude ambachten
5 oktober:
Oktoberfest
Stichting Events Blokzijl
26 oktober:
Griezel Gloppentocht
23 november:
Intocht Sinterklaas
6 t/m 8 december: Winterfair Blokzijl
12 t/m22 december: Lights in Blokzijl

15 juni:
20 t/m 22 juni:
6 juli:
3 augustus:
10 augustus:
17 augustus:

Voor meer info: www.blokzijl.nl

Uit de geschiedenis van Blokzijl:
expositiestukken met een bijzonder verhaal

Het raadsel van de verdwenen koster.
Gerrit Jan Veluwenkamp leefde in de 2e helft van
de 19e eeuw in Blokzijl. Hij was koster van de Grote
Kerk, tevens stadsomroeper, en was getrouwd met
Elisabeth de Doelder.
In deze periode werkte de later zeer bekend geworden schilder/tekenaar Willem Bastiaan Tholen
(1860-1931) veel in de stadjes langs de Zuiderzee.
Hij tekende en etste ook het interieur van de Grote
Kerk in Blokzijl, en genoot gedurende deze periode
vaak de maaltijd bij de koster en zijn vrouw.
Als tegenprestatie vereeuwigde hij koster Gerrit
Jan in “zijn” kerk en schonk hem dit schilderij, dat
vervolgens jarenlang als een echte “Tholen” bij hem
en later zijn nazaten in huis hing.
Jaren later ging zijn achterkleindochter, die het

schilderij geërfd had, met haar man met het betreffende schilderij naar het AVRO-programma
“Tussen Kunst en Kitsch” om het door een expert
te laten beoordelen. Daar wachtte hen echter een
koude douche, want het werk bleek geen origineel te zijn, maar slechts een foto, als schilderij
ingelijst. Tholen had haar overgrootvader een foto
geschonken en het oorspronkelijke werk zelf behouden en vermoedelijk verkocht.
Jarenlang kon de familie het origineel niet vinden,
tot zij in het jaar 2000 een bezoek aan het Gildenhuys brachten en daar plotseling oog in oog
stonden met het originele werk.
Dit was enkele jaren daarvoor aangekocht door de
gemeente Brederwiede en in bruikleen gegeven

Nieuwe expo Gildenhuys
Vanaf 1 mei 2019 is in museum het Gildenhuys op
de benedenetage tijdelijk een nieuwe expositie ingericht met als thema: ‘Van Stadsboer naar Zuivelfabriek’. Het betreft een overzichtstentoonstelling
over de periode dat de boerderijen nog binnen de
bebouwde kom van steden en dorpen lagen. Ook in
Blokzijl. De gebouwen zijn inmiddels nagenoeg alle-

maal verdwenen en ook zuivelfabriek “de Volharding” (later Novac), die daarna de zuivelbereiding
overnam en die, mede vanwege de hoge schoorsteen, een zeer prominente plaats in het stadsbeeld innam. De tentoonstelling is vanaf 1 mei t/m
eind september en in de herfstvakantie in museum
het Gildenhuys te bewonderen.

aan museum het Gildenhuys.
Naast de vreugde van het terugvinden was de teleurstelling groot, want na het nemen van de oude
foto was de beeltenis van overgrootvader Gerrit
Jan van het originele doek verwijderd.
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