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Alleen van binnenuit te zien, maar waar?

Opinie:
Stem tegen Lelystad Airport

De uitbreiding van Lelystad 

Airport was tot voor kort geen 

issue, de luchthaven bevindt 

zich op ruime afstand van Steenwijkerland (ca. 45km), dus dat mag geen probleem zijn. 

Bij de eerste presentaties en informatieavonden waren die niet eens in onze omgeving 

georganiseerd, we hadden er immers geen last van. En dan zitten we opeens in de Kop 

van Overijssel in de aanvliegroute op minder dan 1.800 meter en zijn, tot nu, geen mo-

ment op tijd betrokken geweest bij de plannen! Als u de informatieavond over vliegveld 

Lelystad hebt bijgewoond is het duidelijk dat de vliegroute van en naar Lelystad Airport 

volstrekt ongebruikelijk is: al van grote afstand wordt extreem laag gevlogen omdat an-

ders de inpassing in het volle luchtruim niet mogelijk is. Dit nu is en onbehoorlijk bestuur 

en een serieuze bedreiging voor de kwaliteit van onze leefomgeving. De luchtvaartlobby, 

de Alders Tafel en vele anderen zien wederom kans om iedereen op het verkeerde been 

te zetten, dat gebeurt al tientallen jaren rond Schiphol en nu ook met Lelystad. Want het 

is (ik citeer deze zin die wel 100 keer is uitgesproken op die avonden) “allemaal vreselijk 

ingewikkeld en complex”. Zie ook de recente “fouten” bij de berekening van de te ver-

wachten lawaai overlast. 

We moeten niet instemmen met de opening van Lelystad voordat het luchtruim is her-

ingedeeld. We weten uit ervaring dat toezeggingen hier niets voorstellen: zo zijn de om-

wonenden van Schiphol al jaren aan het lijntje gehouden en dat zal voor Lelystad niet 

anders zijn. Het begint met 10.000 vluchten en ach ja, als het nu al wat eerder 15.000 

worden, dat maakt niet zoveel uit etc.

Tenslotte, er is een groot gevaar dat door weerstand in Gelderland en bij Zwolle de 

aanvliegroute boven Steenwijk nog intensiever zal gaan worden gebruikt. Zie maar bij 

Schiphol, het gebruik van de Polderbaan, hoe onlogisch ook voor vluchten uit het Zuiden, 

wordt intensief gebruikt. Dus laten we vooral niet denken dat het probleem voor ons “ge-

lukkig” wat kleiner is dan bij onze buren, want zo zal het niet gaan werken.

 

Tijdens de informatiebijeenkomsten is een internetconsultatie aangekondigd. U kunt uw 

mening geven over de aansluitroutes voor Lelystad Airport via www.internetconsultatie.

nl/lelystadairport. De internetconsultatie loopt tot en met 2 november 2017. Maak er ge-

bruik van, hoe meer mensen reageren hoe duidelijker het wordt dat we willen dat het 

vliegveld pas opengaat als het luchtruim is heringedeeld en er “normale” vliegroutes 

worden gebruikt. 

(Voor meer informatie over de consultatieronde www.hoogoverijssel.nl en teken de petitie.

 

Albert Jager, inwoner Blokzijl

Multifunctioneel 
sportveld in Blokzijl!
De activiteiten die 

ervoor zouden 

kunnen zorgen om 

in Blokzijl, bij het 

voetbalveld, over 

een multifunctio-

neel sportveld te 

beschikken, gaan 

in stroomversnelling! Jongeren van de voetbal-

vereniging en Plaatselijk Belang zetten zich in 

om voor een dergelijke voorziening te zorgen. Je 

kan daar straks volleyballen, basketballen, ten-

nissen, aan mini-voetbal doen, badminton spelen 

en vele andere activiteiten uitvoeren. Alle betrok-

kenen gaan de komende tijd hun best doen om 

de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. De ge-

meente heeft al een bedrag gereserveerd. Beno-

digd is nog zo’n dertigduizend euro. Ook fondsen 

worden uiteraard aangeschreven. 

Wil je hier meer over weten of, beter nog, op een 

of andere manier een bijdrage leveren bel dan 

met Liesbeth Stap (06-10270612) of Hans van 

der Blom (06-81767573).

Plaatselijk 

Belang 

Blokzijl

Een ingezonden brief 
van een bezorgde 
inwoner van Blokzijl, 
Albert Jager. Op de 
voorpagina omdat dit 
onderwerp ons allemaal 
aangaat en de redactie 
Alberts’ zorgen deelt.

foto: Persgroep

Nieuwe dirigente Bloxy Music
Barbara Lok is met ingang van oktober de 

nieuwe dirigent van het popkoor Bloxy Music 

uit Blokzijl. De zangeres uit Sint Jansklooster 

is geen onbekende in de regio en is onder an-

dere bekend van de musical ‘Storm over de 

Beulaeke’. Daarnaast organiseert Barbara re-

gelmatig huiskamerconcerten onder de naam 

Podium Lokaal, waar bekende en iets minder 

bekende artiesten   

 optreden.



Redactie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Plaatselijk Belang 

Blokzijl. Heeft een onderwerp voor de nieuwsbrief of 

een activiteit, mail die dan naar fredpostma@planet.nl 

Belletje mag ook: 06-57778378 Redactieadres: Kerk-

straat 17, 8356 DN Blokzijl. De nieuwsbrieven zijn 

terug te lezen op de website www.blokzijl.nl

Evenementen-
kalender
12 november
Blokzijl Klassiek - Dudok Kwartet
Aanvang: 15.30 uur
Locatie: Grote Kerk

kaarten: v18,50 (voorverkoop), in kerk v19,50

18 november
Enschede’s Byzantijns Kozakkenkoor
18.00 – 22.00 uur
Locatie: Grote Kerk

kaarten: v14,50 (voorverkoop), in kerk v17,-

25 november
Intocht Sinterklaas
Haven Blokzijl vanaf 17.45 uur

15 december
Klassiek Kerstconcert Miranda van Kralingen
Locatie: Grote Kerk, 15.30 uur

Kaarten: v18,50 (voorverkoop), in kerk v19,50

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.

’t Lam ontmoet maakt zich op voor een nieuw 

cultureel seizoen. Het programma beweegt zich 

in 2017/2018 van muziek, theater en poppen-

spel naar kindertheater en film. In een informele 

sfeer, op een bijzondere plek (monumentaal 

kerkje), met gastvrije vrijwilligers en een lage 

entree (bijna altijd € 5,-). 

Hieronder de data en informatie van de eerstko-

mende activiteiten.

Vrijdag  17 november 2017: poppenspel van 

Theater Schil. Theater Schil (Schippers/Leend-

erts) maakt voorstellingen met poppen voor vol-

wassenen. Ze presenteren twee (korte) voor-

stellingen in één programma. De Vogelhoedster 

is geïnspireerd op een dagboekfragment van 

de dichteres Vasalis. Het Onmeetbare is geïn-

spireerd op twee gedichten van de Portugese 

dichter Fernando Pessoa. Frans Leenderts zal 

over de dichters Vasalis en Pessoa een korte 

toelichting geven.

Vrijdag 12 januari 2018: de Spaanse film Il Oli-

vo. Een jonge wildebras reist de geliefde, maar 

Het Enschedé’s Byzantijns Kozakkenkoor zal 

alweer voor de zestiende keer een optreden 

verzorgen in de Grote kerk van Blokzijl, en wel 

op zaterdagavond 18 november a.s. Aanvang is 

20.00 uur, en de kerk is open vanaf 19.30 uur. 

Op veler verzoek komt dit koor weer naar Blok-

zijl. Het concert is inmiddels niet meer weg te 

denken op de concertagenda. Volgend jaar be-

staat het koor 30 jaar. En is nog altijd springle-

vend, wat blijkt uit het feit dat zij op 16 septem-

ber j.l. hun nieuwe CD hebben gepresenteerd. 

Deze is in ontvangst genomen door burgemees-

ter Onno van Veldhuizen van Enschedé. In het 

eerste gedeelte van het concert worden meestal 

Byzantijnse liederen gezongen, en na de pauze 

Op zondag 17 december geeft zangeres Miranda van Kralingen, samen 

met harpiste Liesbeth Vreeburg, een kerstconcert in de Grote Kerk.‘Zo 

overrompelend als zij oogt, klinkt ook haar stem’, schreef NRC over 

één van Nederlands grootste zangeressen. Miranda van Kralingen 

musiceerde over de hele wereld als indrukwekkende vertolkster van 

operarollen én van het klassieke lied. Muziekcritici betite-

len haar als ‘uniek, virtuoos en spectaculair’. In de Grote 

Kerk van Blokzijl laat de zangeres 

heel aantrekkelijke en aangrijpende 

kerstliederen horen uit verschillen-

de Europese landen.

Het Dudok Kwartet Amsterdam speelt op 12 

november vanaf 15.30 uur delen uit Die Kunst 

der Fuge van Bach en strijkkwartetten van Men-

delssohn en de Poolse componist Weinberg. Het 

kwartet sloot in 2013 zijn studie aan de Neder-

landse Strijkkwartet Academie af met de 

hoogste onderscheidingen. De groep be-

hoort inmiddels tot de  beste Nederland-

se strijkkwartetten en werkt samen met 

prominente gastmusici als Hannes Min-

naar, Pieter Wispelwey, Mikhail Zemtsov 

en Quirine Viersen. Ze treden op in con-

certzalen in België, Duitsland, Frankrijk, Polen, 

Hongarije, Spanje, Italië en Tsjechië.

verkochte olijfboom 

van haar opa achterna. Op haar 

zoektocht naar de nieuwe eigenaar en in 

haar poging om de boom mee terug te ne-

men vindt ze bijzondere ontmoetingen op 

haar weg en bovendien steun uit onver-

wachte hoek. Het brengt haar en haar fami-

lie dichter bij elkaar.

Vrijdag 9 februari 2018: fadozangeres 

Maria Fernandes met twee gitaristen (gi-

taar en guitarra). In maart wordt weer, in 

samenwerking met het Schrijversfestival 

Steenwijk, een schrijver, dichter, publicist 

onder de aandacht gebracht. 

Zondag 22 april 2018: kindervoorstelling 

De Dwerg (voor kids tot en met groep 6). 

Vrijdag 18 mei 2018: Oda Spelbos speelt  

‘Aan de Grond’.

Voor meer informatie en reserveringen: 

karin@karinklomp.nl.

Adres Vermaning: Vermaning t Lam, 

Breestraat 2 in Blokzijl

komen de kozakkenliederen aan bod, alles onder 

de bezielende leiding van Paul Kempers, De or-

ganisatie is in handen van de VTRB.

Kaarten reserveren kan vanaf nu (de kaarten 

kosten € 14,50 in de voorverkoop en aan de 

kerk € 17,00). Via e-mail; llassche@hetnet.nl  of  

per telefoon; 0527-291514. Kaarten kunnen ook 

worden afgehaald bij de Coop.

Vitale 55-Plussers
Zie je regelmatig vitale 55-plussers door Blok-

zijl lopen? Zo ja, die zijn op weg naar gym. Alle 

spieren komen daar in beweging, inclusief de 

lachspieren. Wil je óók tot deze vitale 55-plus-

sers behoren? Ga dan gerust een keer kijken 

(de groep kan nog versterking gebruiken.) op 

een woensdagmorgen tussen 09.00 en 10.00 

uur. Locatie: MFC “De Ploats”Groenestraat 

18. Je kunt ook contact opnemen met leidster 

Marry v.d. Sar. 

Tel: 0251-651501

‘t Lam Ontmoet in de startblokken

Byzantijns Kozakkenkoor

Kerstconcert met Miranda van KralingenDudok Kwartet in Grote Kerk

Kaarten v18,50 in de voorverkoop via www.blokzijlklassiek.nl. Kaarten in de kerk v19,50


