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Feestvierdaagse weer
bomvol activiteiten
Over een paar weken gaat de jaarlijkse Feestvierdaagse van start.
De organisatie heeft weer een
breed palet aan activiteiten samengesteld, gericht op de hele
bevolking van Blokzijl: o.a. ker-

In de feestweek hangen er
weer vele Blokziliger
vlaggen uit.
Vlaggen en vlaggenlijnen zijn te koop zijn
bij FINT aan de
Bierkade 9.

mis naast de Ploats, op 15 juni een
bingoavond, op vrijdag activiteiten voor
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iets and f toch
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hoek. Op de zaterdagmiddag
vindt de zeskamp plaats rond
de Havenkolk. De traditionele
Blokzieliger avond staat al sinds
jaren geprogrammeerd op de za-

terdagavond. Diverse talenten uit

de kinderen van Blokzijl. Op de vrijdagavond

Blokzijl laten zich die avond in hun favoriete

vindt het stratenvolleybaltoernooi plaats.

artiest veranderen! Blokzijl Live! De hele

Tot in de finale zal er weer fel worden ge-

avond wordt gevuld door acts van artiesten

streden om het kampioenschap van 2017.

uit Blokzijl, ondersteund door een profes-

Zaterdag 17 juni staan in de ochtend de ou-

sionele band. De afsluitende dag (zondag 18

deren van Blokzijl centraal. Met een gele-

juni) wordt een familiedag. Dit met de kin-

genheidskoor dat is samengesteld uit di-

derplaybackshow en aansluitend een bbq.

verse leden van de vele koren die Blokzijl

Kijk voor het uitgebreide programma op:

rijk is. Optreden vindt plaats in de Vier-

www.stichtingdestadblokzijl.nl

Tweede editie
Preuvenement
Blokzijl
Na

het

succes

van vorig jaar, zal
ook dit jaar het
Preuvenement
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geor-

ganiseerd worden. Op zondag
2 juli a.s. bent u
van harte wel-

Mauritshuis heeft eigen biertje

kom om van

Blokzijl kent een rijke geschiedenis in bier. Dat is nog te zien aan straatnamen

uur te genieten van heerlijke gerechtjes van

als de Bierkade en natuurlijk de Brouwerstraat. Het toeval wil dat Jeroen Bax

de restaurants van Blokzijl en haar directe

van Bax Bier is opgegroeid in Blokzijl en nu in Groningen zijn eigen brouwerij

omgeving. Bezoekers kuieren door het

heeft. Dat mooie toeval maakt dat Blokzijl weer trots kan zijn op een eigen bier.

schilderachtige decor van Blokzijl naar ver-

Met dank uiteraard aan het Prins Mauritshuis. De Blonde van Maurits heet deze

schillende locaties om de sfeer en - speciaal

bierprimeur voor Blokzijl. Een even eerlijk als heerlijk biertje dat zowel op fles

voor het evenement bereide - gerechten te

als op tap verkrijgbaar is.

proeven, van snackbar tot michelinster. Tij-

12.00 tot 18.00

dens de route kunt u zomaar getrakteerd
worden op een ‘muzikale lekkernij’ en een

Het Wapen is er weer!

streekmarkt. Natuurlijk is er aan onze jong-

Het is ieder jaar een hoop werk, maar iedere keer weten Klaasje en Ludwig Lassche het voor

voor hen genoeg lekkers te eten en zal er

elkaar te krijgen: het uitbrengen van Blokzijl’s eigen glossy ‘Het Wapen van Blokzijl’. Uiteraard

voor het nodige vertier gezorgd worden.

werken er meerdere mensen aan de uitgave, maar vooral Klaasje legt een tomeloze inzet

Kaarten voor het preuvenement zijn € 25,-

aan de dag om het blad zowel qua re-

per stuk, in de voorverkoop verkrijgbaar bij

dactie als advertenties vol te krijgen. De

alle deelnemende horecabedrijven en on-

ste gasten gedacht: tijdens deze dag is er

oplage van 15.000 stuks (!) gaat ieder

line, via preuvenement@gmail.com.

jaar schoon op. Het wapen van Blokzijl

Deelnemende bedrijven:

is huis aan huis verspreid en daarnaast

Kaatje bij de Sluis, Geertien Muggenbeet,

op diverse plaatsen verkrijgbaar, o.a.

Sluiszicht, Auberge aan het Hof, Prins

bij Fint, Coop, havenkantoor en Yep.

Mauritshuis, De Halte en Tapas Barça.

Activiteiten van PB in Blokzijl
Blokzijl Vitaal

Parkeerplaatsen De Ploats

Vitaal Blokzijl staat inmiddels onder leiding van
Hans van der Blom (voorzitter van Plaatselijk Belang). Hij heeft het stokje overgenomen van tijdelijk
voorzitter Alex Jan de Jong. De eerste serie aanvragen voor ondersteuning is toegekend aan mooie
initiatieven, zoals het geven van muziekles op de
beide basisscholen.

In overleg met de verkeerscommissie zijn de
parkeerplaatsen bij de inrit van de Ploats nu
aangegeven. Aan de linkerzijde van de straat
mag niet worden geparkeerd omdat in geval
van nood de hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen) erbij moeten kunnen worden.

Website Blokzijl
Openbaar Vervoer

Woonbehoefte woonvisie

Bushalte

Er is een rapport verschenen over het onderzoek
naar de woonbehoefte in de kernen van Steenwijkerland. Volgens dit rapport heeft Blokzijl geen
uitbreiding van woningen nodig omdat er geen
vraag naar zou zijn. PB bestrijdt dit en probeert de
gemeente en Woningstichting te bewegen om die
visie bij te stellen.

De bushalte en omgeving is sterk verbeterd en
bijna klaar. Groter verhard gedeelte, voldoende
fietsenrekken en de waterafvoer is beter geregeld. Alleen de verlichting is nog niet aangepast.
Plaatselijk Belang houdt de vinger aan de pols.

Stortplaats chemisch toilet
Een nieuwe stortplaats voor afval chemische
toiletten is inmiddels in de haven gerealiseerd.

Rotonde ingang Blokzijl
De rotonde bij de ingang van Blokzijl is niet bepaald
een fraaie entree naar ons mooie stadje. Plaatselijk
Belang is in gesprek gegaan met de Provincie en
inmiddels ook met de gemeente. Dit proces is nog
niet afgerond, maar het ligt in de bedoeling de
bevolking van Blokzijl te laten nadenken over een
‘Blokzijlse’ invulling van de rotonde. Daartoe wordt
een prijsvraag uitgeschreven en binnenkort gepubliceerd in ‘Nieuwtjes onder de Toren’.

Webcam
Er was een webcam gericht op de haven, maar
deze is inmiddels verwijderd. Er zijn besprekingen gaande voor het plaatsen van een nieuwe
camera bij de Sas.

24 juni – Muziekfestival Blokzijl
met optredens van o.a. Frans Bauer en
Glennis Grace.
2 juli – Preuvenement Blokzijl
kaarten kosten 25,- per stuk.
Verkrijgbaar bij deelnemende restaurants.
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.

Nieuwtjes Toren
Bij de redactie komen steeds vaker tips en
onderwerpen binnen voor Nieuwtjes onder de
Toren. Daar zijn we erg blij mee! Ook uw bijdrage is welkom! Over activiteiten, evenementen, bijeenkomsten, etc. willen we graag op de
hoogte worden gehouden, zodat we het mee
kunnen nemen in één van de nieuwsbrieven
of op de website www.blokzijl.nl. De deadline
is steeds minimaal vier tot zes weken voor de
datum van de betreffende activiteit. Mail uw informatie naar fredpostma@planet.nl

Mattenschippersrace 2017
De

Blokzijl Vitaal

15 t/m 18 juni – Feestvierdaagse
Meer informatie op
www.stichtingstadblokzijl.nl

onder de

Het openbaar vervoer van en naar Blokzijl gaat nog
meer gekort worden. Vanaf een nog nader bekend
te maken datum zal er tussen 10 en 16 uur geen
bus meer rijden. Plaatselijk Belang probeert via
onder meer ROCOV (regionaal overleg met provincie, gemeenten, belangenverenigingen als ROVER
en vertegenwoordigers van PB’s) het openbaar
vervoer te behouden of te verbeteren.

De website www.blokzijl.nl is, na enige tijd
uit de lucht te zijn geweest, weer terug. Er is
een functionele eerste opzet gemaakt die later
zal worden uitgebreid. U vindt er nieuws, de
agenda van aanstaande evenementen en ook
‘Nieuwtjes onder de Toren’. Het is belangrijk dat
organisatoren zélf hun informatie en beeldmateriaal zowel bij de site als bij Nieuwtjes onder
de Toren aanmelden!

Evenementenkalender

traditionele

Mattenschippersrace

vond 29 april jongstleden voor de 20e
keer plaats. Het evenement leverde weer

Op 12 juni vindt de volgende vergadering van
Blokzijl Vitaal plaats. Tijdens de avond die om
20.00 uur begint in de Ploats worden de projecten
be-kend gemaakt die een ondersteuningsbijdrage
uit Vitaal tegemoet kunnen zien.

prachtige plaatjes op in de Kolk van Blokzijl, maar ook daarbuiten. Winnaar van
deze jubileumeditie werd De Verwisseling.

Prijsvraag en winnaar prijsvraag
De familie Van de Berg is de winnaar geworden van de prijsvraag
van de maand mei. De foto is gemaakt op het Oude Verlaat 15. Felicitaties en twee kaarten voor het Muziekfestival komen de kant op
van de prijswinnaars. De nieuwe prijsvraag gaat over de beroemde
filmgeschiedenis van Blokzijl. Bert Haanstra, de grote Nederlandse
cineast, maakte niet alleen Fanfare in Giethoorn, maar ook een
s,
Bij afwezigheid van de prijswinnare
in
prijs
zeer bekende film in Blokzijl. Weet u het antwoord? Stuur dan een
de
&Co
Mieke
neemt Mieke van B&B
Klaas
ontvangst uit handen van voorzitter
mailtje met naam en telefoonnummer naar fredpostma@planet.nl.
jl.
Steenbeek van Stichting Events Blokzi
De hoofdprijs is deze keer een overnachting in B&B Mieke&Co in
de Kerkstraat, inclusief ontbijt voor twee personen. Leuk om aan familie of vrienden cadeau te
doen! Oplossingen moeten voor uiterlijk 11 juni binnen zijn.

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 Ludwig Lassche, Karin Klomp, 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
Plaatselijk
lezen op de website www.blokzijl.nl
Belang
Blokzijl

