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Vrijwilliger(s) met een grote V
Waar bent u als
vrijwilliger in Blokzijl bij betrokken?
Wij onderhouden het
sportpark en de gebouwen. Dit houdt in dat wij
de belijning op de velden
uitzetten en wekelijks de
velden voorzien van de
witte kalklijnen. Tevens
houden wij de voetpaden rondom de velden
onkruidvrij en ruimen
het afval op dat de supde Boer.
p, Hemmo Bosscher en Henk
porters achterlaten. Wat
e.
Op de foto vlnr.: Klaas Bergkam
en de Jong
erg, Alex-Jan de Jong en Stev
Niet op de foto Rob Aalbersb
betreft het onderhoud
aan de gebouwen zijn wij bezig met het bijhouden van het schilderwerk zowel binnen
In Nieuwtjes onder de Toren willen we met enige
als buiten. Ik ben tevens ook bijna 50 jaar
regelmaat één van de vele vrijwilligers uit Blokactief als bestuurslid van de VVV IJsclub
zijl aan de lezers voorstellen: Vrijwilligers met
Blokzijl. Wij organiseren, ijs- en wederdieeen grote V. Deze keer Hemmo Bosscher.
nende, ook de Blokzijler Merentocht en de
Hemmo is geboren en getogen in Blokzijl.
Overijsselse 200 km-tocht. Op de IJsbaan
Hij heeft 42 jaar gewerkt bij ING Nederland en
organiseren we bovendien voor basisschoolis in 2003 met de VUT gegaan.
leerlingen wedstrijden in Blokzijl.
Hemmo is betrokken als vrijwilliger bij SV Blokzijl, samen met nog een aantal vrijwilligers zoals
Wat spreekt u in Blokzijl als woonplaats het
Klaas Bergkamp, Steven de Jonge, Rob Aalbersmeest aan?
berg, Henk de Boer en Alex-Jan de Jong.

Muziekfestival Blokzijl
Op zaterdag 24 juni vindt de eerste editie van het Muziekfestival Blokzijl plaats.

W
De foto aar is dit?
maakt de
el
prijsvraa
g van de uit van de
ze maan
d.
Blokzijl spreekt mij als woonplaats het
meest aan vanwege de gemoedelijke sfeer
die er heerst en de relatief gemakkelijke
bereikbaarheid van de grote steden (snelwegen zijn relatief dichtbij). Ook vind ik de
omgeving mooi, je hebt op korte afstand
zowel water als bossen. Als we kunnen
schaatsen, is het fantastisch in de winter
en in de zomer is het gezellig door het toerisme rondom de Kolk.
Wat mist u in ons stadje?
In Blokzijl mis ik vooral het winkelbestand
van jaren terug. Toen waren er diverse bakkers, slagers en kruidenierswinkels. Gelukkig komt er nu zo nu en dan een winkel bij.
Wat is uw ‘gouden tip’ voor bezoekers van
het gebied Weerribben/Wieden?
Mijn tip voor bezoekers van dit grootste
laagveenmoeras van Europa: maak eens
een prachtige wandeling door de rietlanden
of verken dit gebied per (gehuurde) kano of
sloep. Je kunt dan prachtige plaatsjes bezoeken als Kalenberg, Ossenzijl, Giethoorn,
en niet te vergeten, Blokzijl.
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Met optredens van beroemde Nederlandse artiesten als (o.a.) Glennis
Grace en Frans Bauer pakt de organisatie flink uit. Ook lokaal talent staat
op het podium: DJ Hardez en Blockbeatzz. Het podium komt in de Kolk
te liggen, waardoor er natuurlijk veel meer mensen vanaf de kade van het spektakel kunnen genieten, maar dat levert ook mooie plaatjes op. Voor het bedrijfsleven zijn nog enkele sponsorkaarten te koop à raison van e195,-. Daarbij zijn inbegrepen (o.a.): onbeperkt
walking diner inclusief drankjes en riant uitzicht op het podium. Tevens is deze locatie het
artiestenplaza. Voor het publiek zijn de prijzen van de kaarten, mede door sponsoring, zeer
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e7,50 (e5,- in de voorverkoop). Kaarten zijn te koop bij de Coop, bij Yep en bij Fint Store.
Kaarten bestellen kan ook via info@eventsblokzijl.nl
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Dinie Boes koninklijk onderscheiden

Ze was helemaal perplex: toen Dinie Boes,
na afloop van een optreden van Ons Genoegen in de Ploats, tal van vrienden, familie en
relaties in het restaurant zag zitten. Een half
uurtje later bleek waarom al die mensen er

waren: ze werd onderscheiden! En
hoe; burgemeester Rob Bats speldde haar de versierselen op die horen bij de onderscheiding Lid in de
orde van Oranje Nassau. Een groot
applaus klonk uit de zaal en de terechte felicitaties voor een vrouw
die zich al meer dan 50 jaar inzet
voor tal van activiteiten in Blokzijl.
Om er een paar te noemen: 50 jaar
lid van de Rederijkerskamer Ons
Genoegen, waarvan 12 jaar als
voorzitter, gastvrouw van ’t Lam,
oprichter van het Koopmansvrouwenkoor, waarvan 14 jaar als voorzitter,
en jarenlang voorzitter en secretaris van
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen,
dep. Blokzijl. Op de website van Blokzijl
staat een uitgebreid gefilmd verslag van
de feestelijke onderscheiding.

Evenementenkalender
15 t/m 18 juni - Feestvierdaagse
Meer informatie op
www.stichtingstadblokzijl.nl
24 juni - Muziekfestival
Met Glennis Grace, Mr. Polska, Frans Bauer,
Stuk TV, Ancora, DJ Hardez en Blockbeatzz.
Voorverkoop is gestart. Polsbandjes verkrijgbaar bij Coop, Fint en Yep.
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.

Renovatie terras Van Ens

Ontwikkelingen Vliegveld Lelystad
Zoals bekend gaat vliegveld Lelystad uitbreiden. Begin april heeft Wim Liesker de inwoners van Blokzijl en omgeving in de Ploats
bijgepraat over de mogelijke gevolgen van de
geplande toename van het vliegverkeer. Enkele
politieke partijen hadden hem hiervoor uitgenodigd, omdat er hier en daar zorgen zijn over
het effect op de leefbaarheid in Blokzijl en directe omgeving. Wim Liesker woont in Ossenzijl en weet vanwege zijn hobby (luchtvaart)
veel over luchtverkeer in het algemeen. Hij wil
graag een zo objectief mogelijk beeld schetsen
van wat er nu bekend is over de aanvlieg- en
vertrekroutes naar Lelystad. In 2015 is het besluit al genomen om het vliegveld van Lelystad
uit te breiden. In dit besluit wordt gesproken
over een maximum aantal vliegbewegingen in
2043 van 45.000. Steenwijkerland krijgt te
maken met de routes vanuit het noorden en
het westen. Die vormen ongeveer 1/6 deel van

Het was al zo’n lekker plekje om in het zonnetje
te zitten, maar met de nieuwe terrasschotten is
het nu helemaal goed toeven op het terras van
café-restaurant Van Ens .
Laat het mooie weer maar komen!

Steiger Bierkade vervangen
het totaal. De aktiegroep Hoog Overijssel,
opgericht door een aantal PB’s van kernen
rond Dalfsen, heeft een alternatief routeplan aangeboden met een steilere aanvliegroute, waardoor er minder overlast
ontstaat. Dat plan is echter afgewezen.
Meer informatie is te vinden op de website
van Hoog Overijssel: www.hoogoverijssel.
nl. Wie meer wil weten over de recente
ontwikkelingen kan ook contact opnemen
met Wim Liesker: wim.liesker@xs4all.nl.

Prijsvraag en winnaar prijsvraag
Liana Jager is de winnares geworden van de prijsvraag van de
maand april in Nieuwtjes onder de Toren. De felicitaties komen haar
toe, ook namens Demi Klos van Sluiszicht die de prijs beschikbaar
stelde. Het antwoord op de vraag wat (o.a.) de vorige functie is geweest van het Mauritshuis, is een weeshuis. De nieuwe prijsvraagfoto staat op de voorzijde; waar is dit? De prijs wordt dit keer ter
beschikking gesteld door Blokzijl Events, nl. twee toegangskaarten
voor het muziekfestival van 24 juni a.s. Oplossingen naar fredpostma@planet.nl o.v.v. Prijsvraag
Nieuwtjes onder de Toren en telefoonnummer. Inzendingen uiterlijk binnen op 18 mei 2017.

Het werd hoog tijd, maar het deed ook een
beetje pijn: de oude steiger die vanaf de Bierkade de Kolk in tweeën deelde, is niet meer. Als
een zielig hoopte oud hout lag wat er nog van
over was op de kade te wachten op afvoer naar
de afvalstortplaats. Een paar dagen later werd
al begonnen met de aanleg van de nieuwe steiger. Vakwerk en mooi om naar te kijken natuurlijk. Het totale ‘renovatieproject steigers’ moet
in week 19 zijn afgerond.
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