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Jaarmarkt in Blokzijl
Op zaterdag 17 augustus 2019 vindt de 47e
editie van de Jaarmarkt plaats. De organisatie er weer in geslaagd om rond de 80
kramen op het parcours rondom de havenkolk te plaatsen. Hieruit blijkt dat de markt
nog altijd goed staat aangeschreven bij
de kooplieden. Bij het samenstellen van
het aanbod, speelt ook de variatie van de
standhouders een rol. De organisatie gaat
van het standpunt uit dat er niet teveel
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Nieuwsalert Blokzijl
Wie op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws
over Blokzijl kan zich aanmelden voor een nieuwsalert. Dit kun je doen door op de button ‘abonneren’
te klikken en alle vervolgstappen op te volgen. Zodra
je geabonneerd bent, krijg je iedere keer een alert als
er een nieuw bericht op de site wordt geplaatst. Om
op de hoogte blijven van de komende evenementen in
Blokzijl, is er tevens een agendaservice beschikbaar
op de site www.blokzijl.nl. Die button bevindt zich
rechtsonder aan ieder aangemeld evenement op de
site.

van dezelfde waar moet zijn, dit maakt
het voor de bezoekers zeer aantrekkelijk maar zeker ook voor de standhouders. Ook dit
jaar is de VTRB hier weer goed in geslaagd. Met grote dank aan de vrijwilligers van de
VTRB, waarvan de meesten al vanaf het begin betrokken zijn bij de organisatie!
Naast de al jaren aanwezige snoepkraam van de familie Heykens, staat ook Jolanda Lijster met de kraam van de Proviand van het Land op de Jaarmarkt, Tinus Galema van de
Ploats staat ook weer op de markt met zijn bekende broodjes hamburger. Ook Yep uit de
Brouwerstraat heeft een kraam gereserveerd. Verder zullen er diverse oude ambachten
worden uitgeoefend, uit vergane glorie. De Jaarmarkt is geopend tussen 10 en 17 uur.

Authentieke Ringrijderij is terug in Blokzijl
Blokzijl staat alweer aan de vooravond van een prachtig evenement, namelijk de jaarlijkse ringrijderij met uitsluitend authentieke voertuigen. De ringrijderij wordt gehouden op
zaterdagavond 10 augustus a.s. op het parkoers dat is uitgezet aan de Noorderkade. Het
evenement begint om 19 uur met een rondrit door het pittoreske stadje Blokzijl. Om 19.30
zullen de eerste combinaties op het parkoers verschijnen.
Het is alweer de 20e editie van dit evenement. De organisatie is ook dit jaar weer in
handen van de Vereniging voor Toeristisch en Recreatief Belang Blokzijl (VTRB), dit in
nauwe samenwerking met de Friese Aanspanning. De deelnemers zijn allemaal in het bezit
van een authentiek rijtuig en ook dienen ze te
verschijnen in een bijpassend kostuum, zowel
de koetsier als ook de steekster en eventuele
bijrijders. Er zijn voor de prijswinnaars weer
een aantal mooie prijzen beschikbaar. Het
gaat uiteraard om de meeste punten bij het
ringsteken, maar ook hoe e.e.a. gepresenteerd wordt.
Let op: Een vrijwillige bijdrage wordt op
prijs gesteld, zodat dit evenement ook volgend jaar weer georganiseerd kan worden.

Lijst bedrijven op website
Bezoekers van de website Blokzijl.nl kunnen alle
in Blokzijl gevestigde ondernemingen, verenigingen
en stichtingen vinden onder de button ‘Bedrijven’.
Compleet met links naar de websites, adressen,
e-mails 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 dan 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

Zomaar een zomerse zondag in Blokzijl

Evenementen:
Expo ‘Ontmoeting no.2’
van Alie de Boer e.a.
in ’t Lam.
10 augustus:
Authentieke Ringrijderij
locatie havenkolk
17 augustus:
Toeristische Jaarmarkt
met oude ambachten
locatie havenkolk
5 oktober:
Oktoberfest
locatie De Ploats
20 oktober:
Blokzijl Klassiek
met Hannes Minnaar
locatie Grote Kerk
26 oktober:
Griezel Gloppentocht
17 november:
Blokzijl Klassiek
met Nino Gvetadze
23 november:
Intocht Sinterklaas
6 t/m 8 december: Winterfair Blokzijl
15 december:
Blokzijl Klassiek
met Coco Collectief
12 t/m 22 dec.:
Lights in Blokzijl
t/m 18 augustus:

Kijk voor meer informatie over evenementen
op www.blokzijl.nl
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Blokzijl

Uit de geschiedenis van Blokzijl:

Toekenning Stadsrecht Blokzijl
In het rampjaar 1672 was de Republiek de Zeven
Verenigde Nederlanden in oorlog met Frankrijk,
Engeland en de bisdommen Munster en Keulen.
De noordoostelijke provincies kregen vooral te
maken met de troepen van de Bisschop van Munster, Bernhard von Galen.
Op 4 juli 1672 benoemden de Staten van Holland
Prins Willem de Derde van Oranje Nassau tot
stadhouder van hun gewest. Hij was al kapitein
van de landlegers en werd op 8 juli door de Staten
Generaal aangesteld tot admiraal-generaal van de
vloot. Op 16 juli werd hij ook stadhouder van Zeeland. De Staten van Overijssel erkenden Willem de
Derde pas als stadhouder in 1675.
Op 26 juni 1672 waren de soldaten van het leger
van de Bisschop van Munster Blokzijl binnengevallen. De vestingwallen en de gracht waren in de
jaren daarvoor niet goed onderhouden en vorm-

den geen beletsel voor inname.
Op diezelfde dag vielen ook de
vestingstad Steenwijk en de
schans Kuinre.
Blokzijl werd bezet door een regiment van 250
soldaten o.l.v. overste Van Twickelo, die meteen
begon met het versterken van de verdedigingswallen. Desondanks lukte het de dappere Blokzijler bevolking op 23 augustus, met de hulp van
Friese troepen en steun van een Hollandse vloot,
de bezetter te verdrijven waardoor het Blokzijl als
eerste plaats in Overijssel was gelukt de bezetter
te verdrijven.
De burgemeesters stuurden een brief naar Prins
Willem de Derde van Oranje Nassau, op dat moment gelegerd bij Bodegraven, met het verzoek
of deze aan Blokzijl weer de vroeger door Prins
Maurits verleende rechten wilde toestaan. Deze
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rechten waren nl. in 1610 door
de Staten van Holland ongeldig verklaard.
Op 19 oktober 1672 stuurde
Prins Willem de Derde een officiële brief vanuit Bodegraven, waarin hij niet
alleen de oude privileges bevestigde, maar zelfs
nog meer rechten toestond en in december 1674
nog verder uitbreidde met het recht op een eigen
rechtspraak in criminele zaken waardoor Blokzijl
de status van een echte stad had verworven.
De Drost van Vollenhove protesteerde echter en
de Staten van Overijssel, die de door de Prins
verleende rechten moesten bevestigen, weigerden dit te doen.
In 1675 werden de stadsrechten weer ingetrokken en viel Blokzijl weer onder het schoutambt
Vollenhove.
Maar eens een stad, ............................!

