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Nieuwsbrief voor alle Blokzieligers
Op initiatief van een aantal ondernemers

van Blokzijl allerlei informatie op de

en organisaties en in nauw overleg met het

site heeft gezet, is nu een nieuwe

bestuur van Plaatselijk Belang, is een werk-

(voorlopige) website een feit. De

groep communicatie en marketing Blokzijl

site is een verzamelplek voor

in het leven geroepen. Doel is om meer en

allerlei informatie, maar daarnaast

Met kran
t
klopt het aan de kolk; som
hele plaa
s
tje!

Bert van
der Stelt

beter met elkaar te communiceren over tal

willen we met deze nieuwsbrief extra aan-

evenementen in de regio, zoals corso’s

van onderwerpen, zowel tussen onderne-

dacht geven aan allerlei zaken die spelen in

en gondelvaarten of grote festivals. Het

mers onderling als met de bewoners, en

en rond Blokzijl. Uiteraard met een even-

is de bedoeling dat belangstellenden zich

samen na te denken over meer en betere

ementenkalender, maar ook een leuk stukje

kunnen aanmelden voor de e-mailversie

marketing van Blokzijl. Een van de eerste

over een (nieuwe) winkel en regelmatig iets

van de nieuwsbrief, maar er zal ook

zaken die moesten gebeuren, was het weer

over de geschiedenis van Blokzijl. Daar-

steeds een gedrukte versie verschijnen

in de lucht brengen van de website Blokzijl.nl.

naast zo af en toe aandacht voor één van

die op een aantal plekken zal worden

Dankzij de inspanningen van René Hakkers,

de vele vrijwilligers die veel evenementen

neergelegd (COOP, havenkantoor, win-

die met hulp van de mensen van het Wapen

mede mogelijk maken. Verder ook de grote

kels, horeca, etc.).

Ondernemers richten
evenementenstichting op
Door het zetten van handtekeningen onder

Mauritshuis), Marco van Beek (Autobedrijf

de door notaris Philip Slangen te Zwart-

Marco van Beek), John Mondria (Tamek

sluis gepasseerde oprichtingsakte is de

Accountants en Belastingadviseurs), Henk

‘Stichting Events Blokzijl’ een feit. Deze

Wouters (Wouters Vleesverwerking). Het

nieuwe stichting is opgericht door acht

dagelijkse bestuur van de Stichting zal

ondernemers uit Blokzijl met als doel om

bestaan uit voorzitter Klaas Steenbeek,

in Blokzijl culturele (waaronder muzikale)

secretaris Henk van Benthem en penning-

evenementen te organiseren.. De initiatief-

meester Ronald Klarenbeek. Voor dit jaar

nemers zijn: Klaas Steenbeek (Viersprong

staan er twee data op de agenda, namelijk

Prefab Montage), Jan en Gerard Veeneman

vrijdag 30 september en zaterdag 1 okto-

(Camping Tussen de Diepen), Gerard Veen-

ber 2016. Het grote muziekfestival Blokzijl

stra (Coöp supermarkt Blokzijl), Jan-Henry

staat definitief op de agenda voor zaterdag

van der Linde (Farmel en Martho Flexwerk),

24 juni 2017. Daarover later meer in deze

Alko Tolner (Grand Café Restaurant Prins

nieuwsbrief.

Première Preuvenement zeer geslaagd
De allereerste editie van het Preuvenement Blokzijl, ofwel culinair kuieren door Blokzijl, was een doorslaand succes. Kaatje bij
de Sluis, Prins Mauritshuis, Auberge aan het Hof, Sluiszicht, de
Halte, Tapas Barça en Geertien hadden eind juni allemaal een
mooi gerechtje voor de enthousiaste bezoekers van het evenement in petto. Een geweldige promotie voor Blokzijl als culinaire
uitvalsbasis voor bezoekers van dit gebied. De organisatoren
hebben alweer bij elkaar gezeten om te praten over een vervolg.

Oktoberfest
Zaterdag 1 oktober vindt voor het eerst
en als eerste(!) het Oktoberfest Blokzijl
plaatst. Het paviljoen is geheel in stijl
en muziek wordt verzorgd door Tiroler
Partyband Solidair. Een complete all-in
avond met eten en drinken voor een vast
tarief. Er is maar één voorwaarde; Lederhose en Dirndls! Let de komende tijd
op de (sociale) media voor verdere info.

Korenfestival
Op vrijdag 30 september 2016 zal er
in een speciaal paviljoen direct aan de
havenkolk een ouderwets Korenfestival
worden georganiseerd. Dit paviljoen is
aan één zijde transparant zodat er een
schitterend zicht is op de haven.
Dit gratis te bezoeken festival zal een
keur aan lokale koren presenteren. Een
sfeervolle avond voor senioren en geïnteresseerden.

Blokzijl Vitaal goed van start!
Blokzijl Vitaal is een initiatief van gemeen-

sport en bewegen, cultuur, welzijn, gezond-

te Steenwijkerland en Plaatselijk Belang

heid en natuurbeleving. Als een initiatief (1)

Blokzijl waar een grote groep inwoners

aanzet tot actieve participatie èn (2) aansluit

van Blokzijl van harte ja op heeft gezegd.

bij bestaande voorzieningen en organisaties

Blokzijl Vitaal maakt het (financieel) mogelijk

zodat er ook toekomstmuziek in zit èn (3)

om gedurende twee jaar een programma te

voldoet aan de uit de enquête gebleken be-

ontwikkelen en uit te voeren dat Blokzijl nog

hoefte is de kans groot dat het ondersteund

leuker, leefbaarder en aantrekkelijker maakt

kan worden uit de Blokzijl Vitaal-pot.

voor onszelf en voor bezoekers.

Een aantal werkgroepen is al druk bezig

In het voorjaar van 2016 is er een enquête

met het maken van plannen en het voor-

gehouden om te peilen waar ieders belang-

bereiden van aanvragen. Zij komen elke

stelling naar uitgaat. Aan de hand van de uit-

eerste maandag van de maand bij elkaar

komsten is een aantal werkgroepen enthou-

in de Ploats om onderling informatie uit te

siast aan de slag gegaan. Er zijn een bestuur

wisselen en plannen op elkaar af te stem-

en een Adviesraad gevormd die de aanvra-

men. Eerstvolgende bijeenkomst op 5 sep-

gen voor financiële bijdragen behandelen en

tember om 20.00 uur. Informatie bij de

beoordelen.

voorzitter van Blokzijl Vitaal: jaj@xs4all.nl of

Het doel van Blokzijl Vitaal is het verbinden

bij de commissie PR:

en bevorderen van de onderlinge samen-

redactieblokzijlvitaal@gmail.com

werking op het gebied van de vitale thema’s:

Evenementenkalender
29 september t/m 2 oktober
Elsefly
Fly-In en Airshow
Uiterdijkenweg 59
30 september
Korenfestival in de haven van Blokzijl
Met deelname van Groot Blokzijls
Piratenkoor, het Koopmans Vrouwenkoor,
het Groot Gieters Popkoor, de Kolkklanken
en Guitar & Voices.
Aanvang 19.30 uur
1 oktober
Oktoberfest aan de Kolk met een optreden
van de Tiroler partyband Solidair
Aanvang 18.00 uur
8 oktober
Steppen en stampen
combinatie van +/- 10 km steppen
door de Weerribben met na afloop
een stampotbuffet.
De Ploats, aanvang 14.00 uur
9 oktober
Blokzijl Klassiek
Ensemble Combattimento
in de Grote Kerk, aanvang 15.30 uur
20 oktober
Vrouwen van Nu
lezing over Antartica
De Ploats, aanvang 20.00 uur

De Ringrijderij op 13 augustus in Blokzijl was weer een groot succes.
Er kwamen veel mensen kijken naar de prachtige rijtuigen, inclusief stijlvol geklede ‘bemanning’.

Redactie

Uw foto in de Polaroid?

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Plaatselijk

Heeft u een bijzondere

Belang Blokzijl, verzorgd door de werkgroep

foto gemaakt in of om

Communicatie & Marketing. De redactie van Nieuw-

Blokzijl en wilt u die

tjes onder de Toren bestaat uit Ludwig Lassche,

delen in de Polaroid-

Karin Klomp, Fred Postma en Bert van der Stelt.

foto op de voorzijde?

Heeft u een tip voor een onderwerp in de nieuws-

Mail hem dan naar

brief of een activiteit voor op de agenda, mail die

de redactie; wellicht verfraait uw foto

dan naar fredpostma@planet.nl.

de volgende nieuwsbrief!

28 oktober
Veiling voor Blokzijl
Veiling t.b.v. de restauratie van de Grote
Kerk, De Ploats, aanvang 19.30 uur
29 oktober
Gloppen Griezeltocht
Een spannende speurtocht door Blokzijl
i.s.m. ‘t Lampien
De Ploats, aanvang 19.00 uur
4 november
Grote virtuozen: Chopin en Liszt
Multimediale muzikale lezing van Cees
Mobach en Mark Toxopeus in ‘t Lam (i.s.m.
Blokzijl Klassiek), aanvang 20.15 uur

Belletje mag ook: 06-57778378.
Redactieadres: Kerkstraat 17, 8356 DN Blokzijl.
De nieuwsbrieven zijn terug te lezen op de website
www.blokzijl.nl.

Plaatselijk
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Blokzijl

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.

