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Blokzijl; blijft mooi; hoe je het ook bekijkt!lands Kampioenschap. 

Dankzij BME is het 

voor vrijwel iedereen mo-

gelijk op een relatief vei-

lige en betaalbare manier 

kennis te maken met de 

wegrace-sport. Dit jaar 

vinden de races plaats 

op 1 juli. Een recordaan-

tal deelnemers van meer 

dan 300 coureurs heeft 

zich ingeschreven voor de 

wedstrijden van dit jaar. 

Bekende Nederlandse en 

buitenlandse coureurs 

zijn hun carrière begonnen in Blokzijl!

Was Blokzijl bij de meeste bezoekers vooral 

bekend door de kolk, de restaurantjes en de 

prachtige omgeving, voor liefhebbers van mo-

toren en nostalgie is er wel degelijk ook wat 

te beleven. De mensen achter BME hebben 

met de stichting ten doel het bevorderen van 

motorsport in Blokzijl en omstreken. Deze 

stichting, die inmiddels is uitgegroeid tot een 

club van ongeveer 30 mannen en vrouwen, 

zet zich jaarlijks in om het motorevenement 

mogelijk te maken. Met de financiële steun 

van een groot aantal sponsoren zetten ze op 

het industrieterrein “Kanaalweg” een circuit 

neer waar op het scherpst van de snede 

gereden wordt met brommers en motoren. 

Het gratis te bezoeken evenement wordt ie-

der jaar professioneler en trekt een groeiend 

aantal bezoekers. Door een wisselend bij-

programma wordt geprobeerd het voor een 

ieder zo leuk mogelijk te maken!

Recordaantal deelnemers
Blokzijls Motor Evenement

De Stichting Blokzijls Motor Evenement orga-

niseert sinds 1998 wegraces voor motoren, 

brommers en scooters. Deze wedstrijden 

hebben de status van een officieel Neder-

Over steigers en bruggen

Nu de steigers, op een klein laatste deel na, bijna 

gereed zijn, ziet de haven van Blokzijl er weer 

goed uit en is weer geheel bruikbaar. Er is al 

met al meer gerepareerd dan oorspronkelijk de 

bedoeling was. Twee grote klussen staan ons 

echter nog te wachten. Omdat het nog even 

duurt voordat deze klussen starten, noemen we 

hier alleen de hoofdzaken. Voor beide werken 

worden overigens nog enkele voorlichtingsbij-

eenkomsten belegd. Meer informatie hierover in 

de lokale media.

Op zondag 2 juli zijn liefheb-

bers van lekker eten weer van 

harte welkom om te genieten van heerlij-

ke gerechtjes van de restaurants van Blokzijl 

en omgeving. De horeca zal zich tussen 12:00 

en 18:00 uur culinair presenteren in het his-

torische centrum. Bezoekers kuieren door 

Blokzijl naar verschillende locaties om de 

sfeer en (speciaal voor het evenement berei-

de) gerechten te proeven.

Kaarten voor het preuvenement zijn voor een 

scherp tarief, namelijk € 25,- per stuk,  in de 

voorverkoop verkrijgbaar bij alle deelnemende 

horecabedrijven en online, via preuvene-

ment@gmail.com. Deelnemende bedrijven: 

Kaatje bij de Sluis, Geertien Muggenbeet, 

Sluiszicht, Auberge aan het Hof, Prins Mau-

ritshuis, De Halte en Tapas Barça.

• Brug en sluisdeuren centrum Blokzijl 

De gehele brug en de sluisdeuren van 

Blokzijl moeten worden vervangen. Er komt in 

dat geval een tijdelijke voorziening voor fiet-

sers en wandelaars. Geplande aanvang maart 

2018, duur afhankelijk van (nader te verrich-

ten) onderzoek. 

• Brug bij gemaal Stroink, in de weg Blokzijl - 

Vollenhove: deze brug is in zeer slechte staat 

en wordt in z’n geheel vervangen. Maatre-

gelen voor het omleiden van het verkeer wor-

den getroffen. Geplande aanvang 2e kwartaal 

2018. Opdrachtgever Provincie Overijssel.

Voorgaande informatie geeft de laatste stand 

van zaken weer. De ervaring leert dat deze nog 

niet definitief is. We adviseren hiervoor de lo-

kale media goed in de gaten te houden.

Racen op de Kanaalweg levert spectaculaire plaatjes op (foto Jur Willems).

Culinair kuieren



Evenementen-
kalender
1 juli - Motorrace en zijspanrace 

Scheepsdiep. Aanvang 12.00 uur. 

Trainingen vanaf 10.00 uur. Toegang gratis!

2 juli - Preuvenement Culinair Kuieren

Kolk e.o. Tijdstip: 12.00 – 18.00 uur. 

Kaarten 25,- p.p.

8 juli - Blokzijl Klassiek 

Grote Kerk, aanvang 20.00 uur. 

Toegang 10,- (kinderen 5,-)

5 augustus - Kolkloop 

0.5 km - 1 km - 1.5 km - 5.4 km - 8 km

Stratenloop rond de havenkolk

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.

genheid in Blokzijl. Deze houtzagerij 

was eigendom van de firma Loos. 

Het bedrijf breidde zich steeds verder 

uit, tot in het begin van de 20e eeuw. 

Het werd daarmee één van de groot-

ste houthandels in Europa. Het hout 

werd aangevoerd vanuit Zweden. Zo 

rond 1900 lagen de kolk, de grach-

ten en het Noorder- en Zuiderdiep 

vol met balken en stammen, die be-

stemd waren voor de houtzagerij. 

Omstreeks 1920 bood de Zoage-

meulen werk aan wel 150 mensen.

In 1924 kwam er echter een eind 

aan de werkgelegenheid bij de 

houtzagerij. De arbeiders wilden zich aan-

sluiten bij een vakbond, maar de bazen 

stonden dit niet toe. Het werd een harde 

strijd, waarbij veel ontslagen vielen. Pas 

eind april 1927 werd besloten de staking 

te beëindigen. Al deze strubbelingen leid-

den er wel toe dat er in het begin van de 

jaren ’30 voorgoed een einde kwam aan 

de eens zo bloeiende houtzagerij. Momen-

teel te zien in het Museum Het Gildenhuys.

Blokzijl heeft in z’n ontwikkeling meerdere 

hoogtepunten gekend. Er was altijd wel een 

tak van handel of ambacht, waar men flink 

geld mee kon verdienen. Daar was dan een 

periode van bloei, maar na enige tijd ging dat 

toch weer voorbij en moest men op zoek naar 

iets anders. Na een aantal bloeiende bedrijfs-

takken in de Gouden Eeuw werd in de 18e 

eeuw een houtzaagmolen gebouwd, die later 

uit zou groeien tot die grote houtzagerij, die 

zo belangrijk zou worden voor de werkgele-

Passie en hartstocht zijn de sleutelwoorden 

van het bijzondere zigeunerensemble Sintiro-

marus bestaande uit Blishta Hoopman (viool), 

Stanislav Mitrovic (saxofoon, klarinet en zang), 

Andor Horvath (Bas) en Bokkie Vink (Cimbaal). 

Het ensemble is opgericht in oktober 2006 en 

stond al op vele podia in het land. Ook maakte 

het ensemble tournees naar Frankrijk, Italië en 

Duitsland. Beleef door muziek en verhaal het 

leven van de Sinti en Roma. Sintiromarus ver-

wekt sensatie met hun muziek vol vuur,  passie 

en hartstocht. In hun muziek beleef je de rei-

zen, herken je de culturen waarmee de zigeu-

ners tijdens hun trektochten kennis maakten. 

De prijsvraag voor de maanden juli en augustus is 

eigenlijk meer een wedstrijd. Blokzijl heeft zoals 

bekend een grote aantrekkingskracht op toeristen: 

wandelaars, fietsers, watersporters, allen komen 

graag naar het voormalige Zuiderzeestadje. En 

dat geldt natuurlijk ook voor de talloze evene-

menten die duizenden belangstel-

lenden naar Blokzijl lokken. In juli 

en augustus is het volop toeristen-

seizoen in ons plaatsje. Dat levert 

mooie plaatjes op in en rond de 

kolk, op de terrassen, in de histori-

sche straatjes, etc. En naar die mooie plaatjes 

zijn we nu net op zoek. De redactie van Nieuw-

tjes onder de Toren, voor de gelegenheid ook 

meteen de jury van deze wedstrijd, daagt u uit 

om de mooiste zomerfoto te maken. Hoofdprijs 

naast plaatsing in de nieuwsbrief: een cadeau-

bon van tapasrestaurant Barça. Mail uw 

mooiste zomerfoto naar fredpostma@

planet.nl. Uiterste inzenddatum is zater-

dag 2 september. Bij voldoende aanbod 

gaat de redactie kijken of er wellicht een 

kleine expositie opgezet kan worden. 

De hunkering, de 

melancholie, fees-

ten en je even vrij 

als een vogel voe-

len, klinkt door in 

hun virtuoos spel… 

Toegang is € 10,-

kinderen € 5,-. 

Kaarten bestellen 

via www.blokzijlklassiek.nl. 

Bij aanvang concert in de kerk kosten de 

kaarten € 1,- extra. Voor Vrienden van 

Blokzijl Klassiek is de toegang gratis op 

vertoon van de Vriendenpas

Opkomst en ondergang van Houtzagerij Loos

Zomerconcert met Sintiromarus

Prijsvraag juni: wie maakt mooiste zomerfoto?

In Museum Het Gildenhuys

Blokzijl herbergde ooit één van de grootste houtzagerijen van Europa.

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 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

Francine Hendriks is de winnares ge-

worden van de prijsvraag van de maand 

juni. De vraag was welke beroemde film 

van Bert Haanstra (voor een groot deel) 

in Blokzijl is opgenomen. Het antwoord 

is natuurlijk ‘Dokter Pulder zaait papavers’. 

Francine krijgt de prijs, een gratis overnacht-

ing inclusief ontbijt, uit handen van Mieke van 

Bed&Breakfast Mieke&Co uit de Kerkstraat. 

Een leuk cadeau voor familie of vrienden. Al-

vast veel plezier ermee! 

Nieuwe prijsvraag elders in deze nieuwsbrief.

Plaatselijk 

Belang 

Blokzijl

Winnaar prijsvraag


