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Voor een ontdekkingstocht hoef je soms niet ver        Bert van der Stelt

Zilveren avondmaal bekers uit Blokzijl 

in Museum Catharijneconvent in Utrecht

Mooie opbrengst 

veiling voor Blokzijl 

Activiteiten Comité Welzijn OuderenPrijsvraag

In 2015 is de collectie avondmaalzilver van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl in 

bruikleen gegeven aan het museum Catharijneconvent in Utrecht. Een tweetal bekers daaruit 

is nu te zien in de standaard tentoonstelling van het museum. 

Er zijn in totaal 5 bekers met een brood- en een doopschaal. De oudste bekers zijn gedateerd 

rond 1625 en aan de kerk geschonken in de jaren 1819-1824. Of daar een speciale reden 

voor is kon niet achterhaald worden. Vanwege de waarde zocht het bestuur van de kerk in 

2015 naar opties voor een veilige en verantwoorde opslag. Het Museum Catharijneconvent 

in Utrecht toonde belangstelling en deed onderzoek naar de collectie.

In het bijzonder zijn van belang de zilveren bekers die gemaakt zijn in de steden Haarlem 

(1x), Zwolle (2x) en Enkhuizen (1x). Van één beker is niet bekend waar deze gemaakt is. 

Met name over zilver uit Enkhuizen is weinig bekend en die ‘vondst’ is daarmee een goede 

aanvulling op de kennis van Enkhuizer zilver. 

Voor meer informatie: www.doopsgezindblokzijl.nl en www.catharijneconvent.nl

Vol verwachting klopte de hartjes van 

de Blokzijlse kinderen toen Sint Nico-

laas, vergezeld van tientallen Pieten en 

een heuse Pietenband, de haven van 

Blokzijl binnen kwam varen. Eenmaal aan land 

en welkom geheten door de kersverse burge-

meester van Steenwijkerland, Rob Bats, bleef 

het spannend tijdens de sfeervolle tocht door 

Blokzijl. Een complete stoet van kinderen, ou-

ders en grootouders volgde de goedheiligman 

door de prachtige historische straatjes. Ame-

rico, de trouwe schimmel van de Sint, deed 

zijn werk uitstekend en navigeerde zijn oude 

Intocht Sint sfeervol en druk

baas aan het einde van de rondgang keu-

rig pal voor de deur van de Ploats. Wat 

daarna volgde was een prijsuitreiking 

van een tekenwedstrijd en een loterij met 

prachtige prijzen. En zingen natuurlijk. Het 

was weer een mooi begin van een span-

nende tijd voor de jongsten onder ons.

Vrijdagavond 28 oktober 

is de Veiling voor Blokzijl gehouden in een volle 

Ploats. Ruim 160 kavels (bijeengebracht door 

bewoners en ondernemers/middenstand van 

Blokzijl en omgeving) werden door veiling-

meester Gilbert Bastiaansen op vakkundige 

wijze verkocht. Dankzij de mooie kavels én het 

kooplustige publiek werd een prachtig bedrag 

opgehaald. De totale netto-opbrengst van de 

actie was maar liefst 29.749,50. De opbrengst 

is volledig bestemd voor de restauratie van het 

orgel en voor onderhoud van het meer dan 

400 jaar oude kerkgebouw. 

Het Comité Welzijn Ouderen organiseert iedere dinsdagochtend een inloop koffiemorgen 

voor bewoners Blokzijl. Inlichtingen over deze activiteit via Maria Doosje-Blankenstein, 

(0527) 291669. Het Comité organiseert ook iedere woensdag Senioren Gymnastiek. 

Locatie is De Ploats, van 9.00 tot 10.00 uur. Voor deze gymnastiek zijn nieuwe leden van 

harte welkom. Inlichtingen hierover bij J. v.d. Veen, (0527) 291387.

Vanaf deze maand starten we met een prijs-

vraag over de historie van Blokzijl. Het ant-

woord op de vragen is te vinden op de web-

site van Blokzijl, maar je moet er wel even 

voor zoeken. Oplossingen naar fredpostma@

planet.nl. Onder de goede inzendingen wordt 

een waardebon van 25 euro voor de Coop in 

Blokzijl verloot. De prijswinnaar wordt in de 

nieuwsbrief van januari bekend gemaakt. 

Inzendingen voor 15 december.

Vraag nieuwsbrief december 2016: 

Wanneer reed er een stoomtram in Blokzijl?



De nieuwe organisatie ‘Stichting Events’ heeft 

ter ondersteuning van het eerste Oktoberfest 

een heus feestlied laten componeren door 

Frank Wilson, die het lied ook ten gehore brengt. 

Frank Wilson is een bekende artiest die veel op-

treed en in het verleden met Lucie werkte en 

ook veel studiowerk verricht. De stichting dat 

het lied, dat overigens geen enkele historische 

achtergrond heeft, als een soort rode draad bij 

meer evenementen in Blokzijl gespeeld zal wor-

den. Het lied is te beluisteren op YouTube, met 

en zonder zang: https://www.youtube.com/

watch?v=qfb77GPVKNQ 

Voor diegene die het nummer het liefst op een 

cd-tje heeft, die kan een mailtje sturen naar 

info@eventsblokzijl.nl. Kosten slechts € 2.50!

Redactie

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

Plaatselijk Belang Blokzijl, verzorgd door de werkgroep 

Communicatie & Marketing. De redactie van Nieuwtjes 

onder de Toren bestaat uit Hans van der Blom, Karin 

Klomp, Ludwig Lassche, Fred Postma en Bert van 

der Stelt. Heeft u een tip voor een onderwerp in de 

nieuwsbrief of een activiteit voor op de agenda, 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 de website www.blokzijl.nl.

Evenementen-
kalender

9 december

Moeder  aarde minder macho

‘t Lam Ontmoet, 

Muziektheater

Aanvang 20.15 uur, entree 5 euro

12 december 

Bijeenkomst Blokzijl Vitaal

De Ploats, aanvang 20.00 uur

16 december

Kerst Sing-In

Grote Kerk Blokzijl, aanvang 19.30 uur

18 december

Kinderkerstfeest

Grote Kerk Blokzijl, hele dag

31 december

activiteiten Schutterij

Vestingwal Blokzijl, aanvang 16.30 uur

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.

Regine Hilhorst is een 

multi talent, veelzijdig 

artieste en een verstan-

dige druktemaker. Ze is, 

behalve als artistiek lei-

der van Theatergroep De 

Nieuwe Koning, ook als 

actrice, docente drama, 

dramaturgie en theater-

geschiedenis (aan o.a. het 

ROC in Twente) en als dag-

voorzitter actief. Daarnaast 

schrijft ze toneelteksten, 

scenario’s, liedjes en gedichten. Van 2013 tot 

2015 was ze stadsdichter van Enschede en ze 

is lid van de groep DIE (Dichters in Enschede). 

Het leven in de wereld om haar en haar gezin, 

familie en vrienden heen, verbaast en verrast 

haar en inspireert haar tot kwetsbare, her-

kenbare teksten en voorstellingen. Accor-

deonist Bert van der Veen zette haar ge-

dichten op muziek en speelt mee!

“Ik schrijf om chaos te sorteren. Mijn hoofd 

lijkt op mijn uitpuilend keukenkastje boven 

het aanrecht, waar plastic broodtrommels 

en lege ijsbakken uitvallen, hoe ik het ook 

inpak. De wereld vind ik niet zo fijn mo-

menteel; hoe we vanuit hokjes denken; ei-

gen volk eerst. Dan steiger ik.”

Vr. 9 december 2016

Aanvang 20.15 uur

Breestraat 2 8356DL Blokzijl

Entree: € 5,-, 

Reserveren: karin@karinklomp.nl

Ook toegang aan de deur (tenzij uitverkocht)

Muziektheater in ‘t Lam

Bezuiniging onderhoud 
monumenten uitgesteld

Serena waakt over 
evenementenkalender

Feestlied Blokzijl

Plaatselijk 

Belang 

Blokzijl

‘Als trotse 

inwoner 

van Blokzijl 

draag ik 

graag mijn 

steentje 

bij aan 

dit mooie 

stadje.’ 

Aan het 

woord is Serena van Meer, de kers-

verse beheerder van de evenementenka-

lender op de website van Blokzijl. Serena 

is 30 jaar jong en afgelopen zomer voor 

het eerst moeder geworden. ‘Sinds een 

aantal jaren ben ik met veel plezier werk-

zaam als communicatieadviseur. Ik werd 

dan ook gelijk enthousiast toen de oproep 

voorbij kwam voor evenementbeheerder 

van de site Blokzijl.nl! Leuk om op deze 

manier betrokken te zijn bij Blokzijl en de 

inwoners.’ Heb je een evenement, concert, 

opening of een andere activiteit die je wilt 

delen met inwoners, omwonenden en toe-

risten van Blokzijl? Vul dan het formulier 

in op de site  Blokzijl.nl. Aanvullende infor-

matie, bijlagen of foto’s voor bij de activi-

teit mogen gemaild worden naar events@

blokzijl.nl. Blokzijl heeft overigens ook een 

eigen Facebookpagina.

Eigenaren van 

monumenten 

in Blokzijl (en 

natuurlijk in 

heel Neder-

land) moeten 

opschieten: ze 

kunnen wat de 

minister betreft alleen nog in 2017 het onder-

houd en de restauratie van hun pand  aftrek-

ken van de belasting. Minister Bussemaker 

heeft laten weten dat ze de afschaffing van 

de aftrek overhevelt naar 2018. Ze wil de ko-

mende maanden gebruiken om een nieuwe 

subsidieregeling te bespreken met betrokken 

organisaties. Wat haar betreft is dit uitstel dus 

geen afstel. Afschaffing van de aftrekregeling 

heeft grote (nadelige) gevolgen voor het on-

derhoud/restauratie van monumentale panden 

en daarmee voor het behoud van ons monu-

menten erfgoed. 


