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Winterrust in de kolk:momenteel is de grote zaagbek er gast. 

Politici aan de 
tand gevoeld in Blokzijl

Nieuwsgierig naar de ideeën en plan-

nen van de politieke partijen in Steen-

wijkerland? Op 21 maart zijn er weer 

verkiezingen voor de gemeenteraad 

van Steenwijkerland. U mag daar gaan 

stemmen op de kandidaten van de par-

tij, die volgens u het beste voorheeft 

met de gemeente. De gekozen kandi-

daten gaan samen de gemeenteraad 

vormen, enkelen worden wethouder. 

Zij besturen de eerstvolgende 4 jaar 

de gemeente Steenwijkerland. 

Van belang is wat daarbij hun visie en standpunten zijn: Wat willen ze en hoe wil-

len ze dat bereiken? Alle politieke partijen hebben op dat gebied hun programma’s 

waarin in grote lijnen hun uitgangspunten staan vermeld. Maar ook op het niveau 

van Steenwijkerland hebben zij ideeën en plannen. Over die ideeën en plannen gaat 

de Verkiezingsavond op 1 februari in Blokzijl. Alle aanwezige politici zullen daar, 

namens hun partij, inzicht kunnen leveren over wat en hoe in de jaren 2018-2022 

Steenwijkerland gaat worden bestuurd. De Steenwijker media-ondernemer Gerard 

Ardesch voelt politici van de acht partijen, die in de gemeente Steenwijkerland mee-

doen aan de verkiezingen op 21 maart, aan de tand over hun ideeën en plannen voor 

de komende vier jaar. Ook bezoekers van de Verkiezings-

avond kunnen hun stem laten horen.Plaatselijk  Belang 

Blokzijl organiseert iedere gemeenteraad-verkiezing zo’n 

Verkiezingsavond. Belangstellenden uit de hele gemeente 

zijn van harte welkom. Namens alle partijen staat een kop 

koffie al te wachten. 

Afscheid Dirk Jan Lagerweij als predikant 
van de Protestantse gemeente Blokzijl

Plaatselijk 

Belang 

Blokzijl

Op vrijdag 19 januari heeft ds.Dirk Jan Lager-

weij afscheid genomen als predikant van de 

Protestantse Gremeente Blokzijl/Scheerwolde. 

Al wandelend door een overvolle Ploats werd 

hij op informele wijze langs een aantal mar-

kante momenten uit zijn zevenjarig predikant-

schap in Blokzijl geleid. Gemeenteleden, vrien-

den en familie konden nog eenmaal genieten 

van de warme persoonlijke en humoristische 

wijze waarop ds. Lagerweij invulling gaf aan 

zijn ambt. De Bazuin uit Scheerwolde en de 

cantorij van de kerk zorgen voor een fraaie 

muzikale omlijsting. Tijdens een ontroerend 

slot kreeg ds. Lager-

weij de zegen voor zijn 

verdere loopbaan mee 

van priester en vriend 

Hans Schoorlemmer. 

Tot verrassing van ie-

dereen had Dirk Jan 

zelf nog een muzikaal 

laatste woord: op de 

melodie van ‘Het Dorp’ gaf hij een gezongen terugblik op zijn tijd in Blokzijl, 

waar hij voor zoveel inwoners, kerkelijk of niet, van grote betekenis is ge-

weest. Dirk Jan Lagerweij vervolgt zijn loopbaan als geestelijk verzorger in 

het Flevoziekenhuis in Almere. 



Evenementen-
kalender
1 februari
Verkiezingsmarkt
Locatie: De Ploats
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

9 februari
’t Lam ontmoet
Maria Fernandes
Locatie: Doopsgezinde Kerk
aanvang: 20.15 uur
toegang: 5,- (contant)

18 februari
Blokzijl Klassiek
Nederlands Blazersensemble
Locatie: Grote Kerk
aanvang: 15.30 uur
toegang: 18,50 (voorverkoop)

24 februari
Tropical Beats Party
Locatie: De Ploats
aanvang: 21.30 uur
Toegang: 6,-

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.

Portugees levens-
lied in ‘t Lam

Blokzijl Klassiek met 
Nederlands Blazersensemble

Tropical Beatsparty: 
zomer in februari!

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: www.blokzijl.nl

Agenda 

regio Steenwijkerland

Wie geïnteresseerd is in de agenda 

met evenementen en activiteiten in de 

hele Kop van Overijssel, kan terecht op 

de website van Weerribben-Wieden: 

https://www.visitweerribbenwieden.

com/Agenda/. Op de website is ver-

der allerlei informatie te vinden over 

tal van toeristische feiten, zoals huren 

bootjes, fietsen, maken van rondvaar-

ten, fiets- en wandelroutes, etc. Zo is 

er op 10 februari een speciale kachel-

houtdag in het Kuinderbos. 

Fado is het Portugese levenslied en 
geeft uiting aan de gevoelens over het 
leven. Over verdriet, melancholie en 
weemoed, maar ook over vrolijke dingen 
in het leven. Bekende vertolkers van het 
genre zijn: Amália Rodrigues, Mafalda 
Arnauth, Cristina Branco en Mariza. In 
de serie ‘t Lam Ontmoet treed op 9 fe-
bruari Maria Fernandes op.

Het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) 
brengt een Mozartprogramma. Het NBE is 
een groep van circa twintig befaamde mu-
sici die zo’n tachtig keer per jaar bij elkaar 

Vorig jaar nog een succesvolle Foute 
Party. Voor 2018 staat op het program-
ma de Tropical Beats Party, en wel op 
zaterdag 24 februari in De Ploats. Ook 
dit feest wordt weer georganiseerd 
door JOY’n the BEAT. Het feest begint 
om 21.30. Kosten 6 euro per persoon. 
Meer info op https://www.facebook.
com/joynthebeat/. Bezoekers: ge-
lieve in Hawaii-outfit op de party te 
verschijnen! 

Maria Fernandes reisde, na afronding 
van de zangopleiding Academie Voor 
Lichte Muziek in 2000, naar Portugal 
om haar verlangen naar de muziek, de 
taal en het land zelf te onderzoeken. 
Tijdens haar verblijf overviel haar een 
gevoel van geluk maar ook van diepe 
droefenis toen zij weer naar huis te-
rugkeerde…Toen wist ze…het is de 
fado! Dat was de start van haar car-
rière als fadozangeres.
Voor de theatertour 2018/2019 heeft 
Maria de mooiste liedjes geselec-
teerd. Traditionele fado’s die al lang op 
haar verlanglijstje staan, gedichten van 
Slauerhoff en Pessoa, maar ook werk 
van haarzelf. Ze zingt ze vóór de start 
van de Theatertour, in de try-out die ze 
geeft in t Lam.
5,- per kaartje; pinnen in t Lam is niet 
mogelijk; kaartverkoop bij COOP in 
Blokzijl en Steenwijk’s Boekhuys in 
Steenwijk en op de avond zelf in t Lam 
(tenzij uitverkocht). 
Reserveren: karin@karinklomp.nl

komt om in binnen- en buitenland 
verrassende theatrale muziekpro-
gramma’s te spelen. Het jaarlijkse 
Nieuwjaarsconcert is vermaard. 
De musici worden met regelmaat 
uitgenodigd voor bijzondere gele-
genheden. Zo traden ze op tijdens 
staatsbezoeken in India, Thailand en 
Turkije, waren ze te gast bij de fa-
meuze PROMS in de Royal Albert 
Hall in Londen en mochten ze de 
dankbetuiging van prinses Beatrix 
in 2014 programmeren en uitvoe-

ren. Artistiek leider Bart Schneemann 
meldt over het ensemble: ‘Wij willen 
de kracht van al die prachtige muziek-
noten gebruiken om u een verhaal te 
vertellen, dat u zal prikkelen, ontroeren 
en verbazen’.


