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SV Blokzijl zoekt
weg naar boven

Samen de
len in
Blokzijl gastvrij
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Glasvezel in Blokzijl
Robert Holman, inwoner van Blokzijl, zet zich
in als ambassadeur voor Glasvezel buitenaf.
Hij vindt het belangrijk dat er glasvezel komt
in Blokzijl en loopt graag een stapje harder
om buurtbewoners daar ook van te overtuigen. ,,In Blokzijl hebben we momenteel een
prima internetverbinding, maar of deze goed
genoeg is voor de toekomst betwijfel ik’’, aldus Holman. ,,Zelf doe ik steeds meer online
en dat zie ik ook veel om me heen”, vertelt
hij: “Ouderen wonen steeds langer thuis,
jongeren willen ongestoord kunnen gamen,
mensen werken thuis. Daar is een stabiel
netwerk voor nodig.”
Glasvezel kan oneindige hoeveelheden
data aan en omdat elke woning een eigen

glasvezel krijgt, is er nooit sprake van overbezetting. Volgens Robert is daarom nu een
unieke kans voor Blokzijl om over te gaan
op glasvezel. Mensen hoeven alleen over
te stappen naar een andere provider, de
aansluiting is verder gratis. “Waarom zou
je het niet doen?” vindt Robert.
Lastig om te kiezen
Robert hoort van sommige buurtbewoners
dat ze het lastig vinden om te kiezen en
dat mensen opzien tegen de overstap. Hij
begrijpt dat en zegt dat het belangrijk is
om je goed te verdiepen of je te laten adviseren. “Er is voldoende hulp!” zegt Robert. “Mensen kunnen altijd bij mij terecht,
maar nog beter is het om contact op te ne-

men met een van de
lokale verkopers in de
buurt. Die weten van de hoed en
de rand van alle providers en adviseren
graag. Binnenkort vindt een gezamenlijke
aanmeldbijeenkomst plaats. Daar kunnen
mensen zich laten adviseren en eventueel
direct een abonnement afsluiten!
De bijeenkomst is op maandag
9 september van 19.30 uur
tot 21.30 uur in de Ploats.”

Combinatie Kelderhuis winnaar ringrijderij
De combinatie van Age Kelderhuis met steekster Sigrid Hielkema is glorieus winnaar geworden van de ringrijderij, welke begin augustus werd gehouden in Blokzijl. Enkele

combinaties hadden helaas moeten afzeggen
vanwege de stormachtige weersomstandigheden. Desondanks verscheen een recordaantal combinaties aan de start. Ze trakteerden het massaal toegestroomde publiek op
een waar spektakelstuk. De prijsuitreiking
werd na afloop gehouden in “De Ploats” waar
de combinaties, juryleden en vrijwilligers bedankt werden namens de organisaties door
Ludwig Lassche. Hij hoopt volgend jaar weer
een dergelijk deelnemersveld aan de start te
hebben. Al met al weer een zeer geslaagde
editie van de traditionele ringrijderij.

Blokzijl Klassiek met Hannes Minnaar,
Dudok Quartet en Simone van der Giessen
Pianist Hannes Minnaar voert samen met Dudok Quartet Amsterdam en altvioliste Simone
van der Giessen het vierde pianoconcert van
Beethoven uit. De musici spelen daarnaast
werken van Bach en Brahms.
Hannes Minnaar is een van Nederlands meest
succesvolle pianisten. Hij sloot zijn studie aan
het Amsterdams Conservatorium af met een
10, won de derde prijs op de Koningin Elisabeth
Wedstrijd in Brussel en kreeg de Nederlandse
Muziekprijs. In het seizoen 2019 treedt Hannes
Minnaar op in de serie Meesterpianisten in Het
Concertgebouw.

concerten op vele grote podia in binnen- en
buitenland.
www.dudokquartet.nl
Altvioliste Simone van der Giessen is een veelgevraagd musicus en speelt in verschillende
kamermuziekensembles. Ze woont in Engeland.
Losse kaarten bestellen via
www.blokzijlklassiek.nl (kosten € 21,-) of
bij aanvang concert (€ 22,-). Voor meer informatie, ga naar www.blokzijlklassiek.nl

Het Dudok Quartet behoort tot de beste Nederlandse strijkkwartetten. De vier waren in 2013
prijswinnaars van het internationale Quatuors
à Bordeaux en wonnen in 2018 de prestigieuze
Borletti-Buitoni Trust Award. Het kwartet geeft

Evenementen:
Oktoberfest
Locatie De Ploats
20 oktober
Blokzijl Klassiek
Hannes Minnaar
25 oktober:
t Lam ontmoet
Roon Staal
26 oktober:
Griezel Gloppentocht
16 november:
Blokzijl Klassiek
Nino Gvetadze
23 november:
Intocht Sinterklaas
6 t/m 8 december: Winterfair Blokzijl
15 december:
Blokzijl Klassiek
Coco Collectief
12 t/m22 december: Lights in Blokzijl
20 december:
Kerst Sing In
5 oktober:

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

Drukte in de Kolk

Op sommige dagen was het de afgelopen maand
weer ouderwets druk in de haven. Een komen
en gaan van motorjachten, zeilschepen en fraaie
sloepen. Havenmeester Sheila de Vries (hier aan
het werk op de kade vlakbij het Mauritshuis, had
haar handen vol om iedereen een plekje te wijzen
(en het havengeld te innen uiteraard)

Uit de geschiedenis van Blokzijl:

De Zoagemeulen - Staking bij Loos
In 1737 was er in Blokzijl al sprake van een zaagmolen.
Deze stond aan de gracht aan de zuidzijde van
Blokzijl en brandde in 1824 helemaal af
De molen en de werf werden aangekocht en weer
opgebouwd door Willem Loos, die hiermee de
grondslag legde voor één van de grootste houthandels van Europa.
In 1858 werd de houtzaagmolen uitgerust met
een stoomaandrijving, waarna het bedrijf zich
steeds verder uitbreiddde, tot aan het begin van
de 20e eeuw.
Hout voor de houtzagerij werd aangevoerd vanuit
Zweden en rond 1900 lagen de kolk, de grachten, het Noorder- en Zuiderdiep en de trekgaten
bij Muggenbeet vol met balken en stammen, die
bestemd waren voor de houtzagerij. Zo’n 150
mensen in Blokzijl werkten rond 1920 in deze

Zoagemeulen en het was dus een werkgever van
formaat in die tijd.
In 1924 kwam er een einde aan deze royale werkgelegenheid bij de houtzagerij. In dat jaar wilden
de arbeiders zich aansluiten bij een vakbond,
maar dit werd door de directie niet geaccepteerd.
Er volgden ontslagen onder met name de mannen die lid geworden waren van de vakbond. Als
reden voor het ontslag werd opgegeven slapte in
het bedrijf. Mannen, die jarenlang trouw voor hun
werkgever hadden gewerkt, werden weggestuurd
met het volgende getuigschrift
“Ondergeteekenden verklaren, dat N.N. 30 jaar bij hen
in dienst is geweest”
Op 22 december 1924 brak er een staking uit.
De fa. Loos trok arbeiders aan uit Ambt Vollen-

hove. Er werd hevig strijd geleverd tussen Blokzijler stakers en deze “ onderkruipers”. Directie
en arbeiders hielden allebei echter voet bij stuk.
Pas eind april 1927 besloten de stakers in overleg met de vakbonden deze, tot nu toe langste
staking in de geschiedenis van de vakbonden in
Nederland ooit, te beëindigen en daarna elders
aan de slag te komen. Degenen, die dat niet lukte,
werden ondersteund door de bonden.
Al deze strubbelingen hadden echter wel tot gevolg dat in het begin van de jaren dertig er voorgoed een einde kwam aan de eens zo bloeiende
houtzagerij.

