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Blokzijl zegt het met bloemen!

Opnames film ‘Schuld’
in pittoresk Blokzijl

In september gaan regisseur Patrick Carelsz en producent Corrino Drama de 

korte film ‘SCHULD’ opnemen in het prachtige Blokzijl. De opnames wor-

den mede mogelijk gemaakt door de Blokzieligers, met steun van de provin-

cie Overijssel, de gemeente Steenwijkerland en donateurs via een geslaagde 

crowdfunding-campagne op Cinecrowd. De film gaat over een excentrieke Azi-

atische muzikant die een bezoek brengt aan een pittoresk dorpje in Nederland 

om tot rust te komen. Uit de inkomsten van zijn komst krijgt de conservatieve 

hoteleigenaar eindelijk de gelegenheid zijn schuld af te lossen, en hij ontketent 

hiermee een opzienbarend domino-effect waarmee het dorp tot leven komt. 

De voorbereidingen voor de film zijn in volle gang, zoals het samenstellen van 

het team en de casting. Tot vreugde van de filmmakers zal er ook veel samen-

werking plaatsvinden met Blokzieligers. Zo organiseren de makers samen met 

de toneelgroep Ons Genoegen een casting. Er zullen veel lokale gezichten in 

de film voorkomen. Ludwig Lassche bestuurslid van de VTRB  steunt de film-

makers bij de voorbereidingen.

ElseFly (28 september t/m 1 oktober ) 

is een jaarlijks evenement op het terrein 

van De Strandhoeve en is bij uitstek de 

plaats waar alle vrije luchtsporten sa-

menkomen: paramotors, MLA’s, lucht-

ballonnen, parachutisten, modelbouw-, 

delta- en schermvliegers. De show is 

nog groter dan vorig jaar! Dit jaar wordt 

ElseFly namelijk uitgebreid met een 

échte AirShow. Op gezette tijdstippen 

worden er demonstraties gegeven door 

de diverse luchtsporten. Denk bijvoor-

beeld aan stuntende paragliders, para-

chutisten die uit een helikopter springen, 

spectaculaire slaloms en fantastische 

formaties. Net als vorig jaar heeft de 

wereldtop van acro-schermvliegers al 

aangegeven aanwezig te zijn.

Expo in ‘t Lam

Fly-In en AirShow ElseFly

Op zaterdag 9 sep-

tember, tijdens de 

jaarlijkse Open 

Monumentenda-

gen, zal de kun-

stenares Agatha 

Koers exposeren 

in de Doopsge-

zinde kerk in 

Blokzijl,’t Lam. 

Het wordt een 

muzikale ten-

toonstelling: terwijl er klassieke muziek 

klinkt kunt u kijken naar de getekende portret-

ten van een aantal hedendaagse musici. Wilt u 

meer weten over het werk van Agatha Koers, die 

sinds 1995 in Blankenham woont en werkt, kijkt 

u dan op de website van de Doopsgezinde kerk 

www,doopsgezindblokzijl.nl

In Blokzijl zijn steeds meer straten en huizen die 

prachtig versierd zijn met bloemen. 

Heel sfeervol en gastvrij voor de vele bezoekers. 



Redactie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Plaatselijk Belang 

Blokzijl, verzorgd door de werkgroep Communicatie & 

Marketing. 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
Plaatselijk 

Belang 

Blokzijl

Met een prachtige foto, genomen in de 

buurt van het gemaal Stroink, heeft Alette 

Holman de zomerfotowedstrijd van Nieuw-

tjes onder de Toren gewonnen. Zij stuurt 

de volgende begeleidende tekst mee met 

haar inzending: ‘Mijn mooiste zomerfoto. 

Gemaakt op 1 augustus 2017 , rond 21.30 

uur op de terugweg naar huis, vanaf de 

Belterwiede rustig via de Leeuwte terug-

rijdend over de Duinweg. Ter hoogte van 

het gemaal Stroïnk werd ik getrakteerd op 

een prachtig kleurenpalet, welke ook nog 

eens gespiegeld werd in het water. Een wauwmoment voor mij.’ Voor 

Alette, ook actief als professionele fotografe, duidelijk niet de eerste keer 

dat ze een mooi plaatje schiet. Alette wint een waardebon van tapas-

restaurant Barça.

Evenementen-
kalender
9 september
Open Monumentendagen
Expositie in ’t Lam: Agatha Koers

23 september
Korenmiddag met alle koren uit Blokzijl
13.00 tot 17.00 uur
Er worden diverse workshops gehouden 
o.a. Ademsteun o.l.v. Hetty Gehring. 
Houding en uitstraling 
o.l.v. Lucie de Lange. 
Wat doet klank met jou 
o.l.v. Ditty van de Berg

28 september t/m 1 oktober
Elsefly
Programma op www.elsefly.nl
Entreeprijzen: 
0 t/m 11 jaar:  Gratis
12 t/m 16 jaar:  € 3,50
17 jaar en ouder:  € 5,00
Locatie: Strandhoeve

6 oktober
Korenfestival
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Paviljoen Havenkolk

7 oktober
Oktoberfest
18.00 – 22.00 uur
Locatie: Paviljoen 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.

Door de toename van het gebruik van de Ver-

maning (trouwlocatie, ̀ t Lam Ontmoet, repetitie-

ruimte voor koren, exposities etc) is de huidige 

sanitaire voorziening in het kerkje onvoldoende. 

Daarnaast is het gebouw zeer moeilijk toegan-

kelijk voor rolstoelgebruikers. Daarom is beslo-

ten een aanbouw te realiseren in de tuin die 

vanuit de kerkzaal bereikbaar is. In de nieuwe 

aanbouw is ruimte voor twee toiletten, waarvan 

De reeks van vier abonnementsconcerten 

wordt op 15 oktober geopend met Musica 

ad Rhenum dat zich heeft gespecialiseerd 

in het uitvoeren van oudere muziek. Op 12 

november treedt het Dudok Kwartet Am-

sterdam op. Het Kwartet won een groot 

aantal prijzen op nationale en interna-

tionale concoursen en treden inmiddels 

wereldwijd op. Voor het derde concert, op 21 

januari 2018 komt Valentina Tóth naar Blokzijl. 

Zij is één van Nederlands jonge toppianisten en 

de huispianiste van De Tiende van Tijl.

De serie van de vier concerten wordt op 18 fe-

bruari 2018 afgesloten met één van de meest 

populaire ensembles: het Nederlands Blazers 

Na het succes van vorig jaar begint het nieuwe 

seizoen van Tijd voor MAX weer ergens bij de 

kijkers in de buurt. Vanaf 4 september reizen 

Sybrand en Martine in Tijd voor MAX op toer 

een maand kriskras door het land. In vier weken 

doen ze vier locaties aan: Scheveningen, Den 

Bosch, Blokzijl en Middelburg. MAX-directeur 

er één voldoet aan de eisen voor rolstoel-

gebruikers. Bovendien kan dan een brede 

ingang voor rolstoelgebruikers worden ge-

maakt via de poort aan de achterzijde van 

de kerk. De werkzaamheden starten in sep-

tember en duren tot november. Dit kan voor 

enige overlast zorgen op het Oude Verlaat 

en in de Breestraat en de Kathoek. Eind van 

het jaar moet alles gereed zijn. 

Ensemble. Hun jaarlijkse 

Nieuwjaarsconcert is ver-

maard en ze traden op tijdens 

staatsbezoeken in India, Thai-

land en Turkije en bij de fa-

meuze PROMS in de Royal Al-

bert Hall in Londen. Daarnaast 

zijn er nog 2 concerten: een 

kerstconcert op 17 december met de inter-

nationaal bekende zangeres Miranda van 

Kralingen en een zomeravondconcert op 6 

juli 2018 met Hannes Minnaar en Isabelle 

van Keulen, een topconcert. Inlichtingen en 

reserveringen bij voorkeur via de website 

www.blokzijlklassiek.nl.

Jan Slagter: “Na het succes van vorig jaar 

zijn we er volgens mij weer in geslaagd om 

vier prachtige locaties in het land te vinden. 

Het rondreizen met Tijd voor MAX op toer 

past goed bij MAX, omdat we graag onze 

kijkers en achterban opzoeken, óók buiten 

de Randstad.” Na een week in het westen 

en zuiden, reist Tijd voor MAX richting het 

noorden van Overijssel. Het water- en na-

tuurrijke Blokzijl is de locatie van 18 tot en 

met 22 september. Sybrand en Martine ont-

vangen hier hun gasten aan de kade bij de 

sluis in het centrum van Blokzijl. Wilt u Tijd 

voor MAX op toer van dichtbij meemaken? 

Dat kan! Aanmelden kan op www.omroep-

max.nl/agenda-bijwonen/tijd-voor-max/

Uitbreiding Doopsgezinde Kerk ‘t Lam

Alette Holman wint fotowedstrijd

Nieuw seizoen Blokzijl Klassiek

Tijd voor MAX weer op toer

Eli Cohen, één van de eigenaren van Tapas Barça, 

overhandigt de cadeaubon aan prijswinnares Alette Holman.


