
Valentijns-
concert

Zondagmiddag 19 februari speelt de 

fanfare De Bazuin uit Scheerwolde 

een zondagmiddagconcert in De Ploats 

met het thema ‘Valentijn’. Met muziek 

die gelieerd is aan de romantiek. Het 

concert begint om 16.00 uur. Aanslui-

tend staat er desgewenst een heerlijk 

stamppotbuffet voor u klaar alsook een 

vrij te besteden consumptie. De prijs 

voor dit arrangement is € 19.50 pp. 

U kunt het concert ook bezoeken zon-

der deel te nemen aan het buffet en 

betaalt dan € 5.- inclusief consumptie. 

Kaartverkoop bij De Ploats. 
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Een mooie tijd om de beel‐denroute weer eens te lopen! 
        Bert van der Stelt

stadsgrachten. Hierbij wordt slib van de 

bodem verwijderd, zodat de diepte, door-

stroming en de kwaliteit van het water 

kunnen worden gewaarborgd. De water-

gangen worden vanaf het water gebag-

gerd. De vrijkomende slib wordt over 

het water afgevoerd richting Zwolle. Er 

vindt geen transport van slib over de weg 

plaats. Het waterpeil, de beschoeiing en 

de vorm van de watergangen of –partijen 

wijzigen niet. Halverwege januari is ge-

start met de baggerwerkzaamheden. De 

verwachting is dat de werkzaamheden 

vrijdag 17 maart gereed zullen zijn. De 

planning is uiteraard afhankelijk van het 

(winter)weer!

Gedurende de werkzaamheden zal de 

voetgangersbrug voor het nieuwbouw-

plan twee weken buiten gebruik zijn, 

zodat de aannemer met zijn materieel 

in- en uit de betreffende watergang kan. 

Voor meer informatie kan contact wor-

den opgenomen met de gemeentelijke 

projectleider, de heer Top van de afde-

ling openbare werken gemeente Steen-

wijkerland, telefoonnummer 14 0521, 

sebastiaan.top@steenwijkerland.nl

Baggeren in de stadsgrachten van Blokzijl

Restauratie Grote Kerk   
vordert gestaag

Na de succesvolle veiling ten behoeve van de 

restauratie van de Grote Kerk eind novem-

ber vorig jaar worden de ingezamelde gelden 

goed besteed. De eeuwenoude preekstoel 

wordt momenteel onderhanden genomen. 

Een grote lege plek in het hart van de kerk 

laat dat duidelijk zien. Wanneer de restaura-

tie goed wordt uitgevoerd ontstaat er uit het 

ontluisterende stapeltje hout en onderdelen 

binnenkort weer een prachtig gerestaureerd 

stuk ambachtswerk. Bij het demonteren van 

de preekstoel kwam verrassend aan de on-

derzijde behalve een doolhof aan houtworm-

sporen ook de datum 1796 en de initialen 

(van maker?) WH tevoorschijn. 

Water is een belangrijk element in Blok-

zijl. De stadsgrachten, sloten en andere 

waterpartijen dragen bij aan een prettige 

leefomgeving en zorgen daarnaast voor 

de afvoer van overtollig regenwater en 

de drooglegging van Blokzijl. Op dit mo-

ment is er groot onderhoud nodig aan de 



Redactie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

Plaatselijk Belang Blokzijl, verzorgd door de werk-

groep Communicatie & Marketing. 

De redactie van Nieuwtjes onder de Toren bestaat 

uit Ludwig Lassche, Karin Klomp, Fred Postma en 

Bert van der Stelt. Heeft u een tip voor een onder-

werp 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

11 februari - Foute Party

De Ploats, aanvang: 21.31 uur

Kosten: 6 euro

12 februari

’t Lam ontmoet

Kindertheater Woeste Willem

Aanvang: 15.00 uur

Kosten: gratis voor kinderen

(5,- voor volwassenen)

19 februari - Valentijnsconcert

De Ploats, aanvang: 16.00 uur

Kosten: 19,50 

(incl. stamppotbuffet en consumptie)

Kosten: 5,- (incl. consumptie)

26 februari - Blokzijl Klassiek

Zangeres Johannetta Zomer, 

hoboïst Bart Schneemann en het 

Tulipa Consort

Grote Kerk, aanvang: 15.30 uur

Kosten: 18,50

4 maart  - The Bruce Band

Songs uit hele genre 

van Bruce Springsteen

De Ploats, aanvang: 22 uur

Kosten:  12,50 voorverkoop 

 15,- aan de zaal)

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.

JOY’n the BEAT 
organiseert:

Woeste Willem in ‘t Lam

Winnares prijsvraag

Plaatselijk 

Belang 

Blokzijl

Prijsvraag
Blokzijl kent een groot aantal monumentale 

panden. Een aantal hiervan is in bezit van de 

Vereniging Hendrick de Keyser. De vraag van 

deze maand is: Hoeveel panden zijn dat? 

Oplossingen voor uiterlijk 17 februari naar 

fredpostma@planet.nl.  Oplossing mag ook 

opgestuurd of afgegeven worden bij B&B 

Mieke@Co in de Kerkstraat 17. De prijs, een 

waardebon van 25,-, wordt beschikbaar ge-

steld door Yep! Blokzijl, Brouwerstraat no.5.

Winnares van de prijsvraag van de maand januari is Jolanda Boonstra 

uit de Zuiderpolderweg. Zij gaf (net als de meeste andere inzendingen) 

het juiste antwoord op de vraag welke film van Bert Haanstra voor een 

groot deel werd opgenomen in Blokzijl. Dat is natuurlijk ‘Dokter Pulder 

zaait papavers’. Zij wint een waardebon ter waarde van 25,-, aange-

boden door de Fint Store aan de Bierkade in Blokzijl. “Ontzettend leuk 

dat ik gewonnen heb. Ik ken de winkel ook al en kom hier wel vaker, 

samen met mijn dochter Yentl”, aldus de gelukkige winnares die ook meteen liet weten erg blij te zijn 

met de nieuwsbrief: ,,Heel handig en informatief. Vooral fijn om te weten wat er allemaal te doen is en 

ook welke activiteiten er zijn ingebracht voor Blokzijl Vitaal”.

Het thema van de Foute Party dit jaar om-

vat een heel breed scala aan muziekstijlen. 

Je kunt avonden vol ‘foute muziek’ draaien, 

maar verzoeknummers zijn altijd welkom.

Op de evenementenpagina op Facebook 

kun je weer stemmen op ‘foute’ nummers. 

Uit de ontstane lijst wordt een Top 11 sa-

mengesteld die op 11 februari te horen is.

Bij een ‘Foute Party’ hoort, uiteraard, ‘foute 

kleding’! Draag eindelijk je gele blouse op 

je groene broek! Maak van je Onderbroek 

je Bovenbroek! Geen verplichting uiter-

aard, maar WEL leuk! Voor de ‘Allerfoutst’ 

verklede persoon is er een geweldige prijs. 

Voorafgaand aan de ‘Foute Party’ is er 

van 19.00 tot 20.30 uur een spetterende 

‘t Lam organiseert voor het eerst in het be-

staan een activiteit voor kinderen: de vertel-

voorstelling Woeste Willem door meester-

verteller Harro van Lien. Het verhaal gaat 

over piraat Willem die helemaal alleen aan 

de rand van het bos woont. Hij geniet van 

de rust die hij heeft verdiend na een leven 

vol gevaarlijke avonturen. Tot opeens een 

klein jongetje de rust verstoort. Het jongetje 

is een echte landrot. Aan landrotten heb je 

niks, vindt Willem. Landrotten zeuren. Om 

woest van te worden!

Woeste Willem is een vertelvoorstelling over 

stoer doen, bang zijn en over vriendschap-

pen die je niet aan ziet komen. Harro van 

Lien vertelt al jaren lang prachtige verhalen 

en speelt bovendien ook alle personages die 

in de voorstelling voorkomen.

De voorstelling is geschikt voor kids van 4 – 

10 jaar. Volwassen begeleiding van ouders, 

oma’s en opa’s, etc. wordt zeer op prijs 

gesteld! Alleen volwassenen betalen € 5,- 

kinderdisco, in samenwerking met 

de jeugdclub Blokzijl. Entree voor de 

jeugdclubleden is gratis! Ben je geen 

clublid, dan betaal je € 3. Natuurlijk met 

chips en ranja!

Waar: Discotempel MFC De Ploats 

Aanvang: 21.31 uur. Entree: €6,-

entree. Na de voorstelling is er voor de 

kids gratis ranja en koek.De (gratis en 

volwassen) kaarten zijn verkrijgbaar bij 

Olio&Vino. Reserveren kan ook: 

karin@karinklomp.nl. De voorstelling is 

op zondag 12 februari om 15.00 uur in 

de Breestraat 2. Tenzij uitverkocht zijn 

er ook nog kaarten aan de deur zelf ver-

krijgbaar, maar waarom zou u dat gokje 

wagen…?


