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Na bijna 2 jaar afwezigheid is de Webcam
Blokzijl zaterdag 12 mei weer geïnstalleerd.
In samenwerking met Heel Holland Kijkt is de
V(ereniging) T(oeristisch) en (R)ecratief (B)
elang Blokzijl (VTRB) er weer in geslaagd om
een webcam te plaatsen, welke een prachtig
overzicht geeft van de Havenkolk van Blokzijl.
De VTRB kreeg vaak van inwoners, toeristen
en ondernemers opmerking over het feit dat
er geen webcam meer in de haven hing: ,,We zijn na het verdwijnen van de vorige
webcam weer naarstig op zoek gegaan naar een alternatief. Die wij hebben gevonden
in partner ‘Heel Holland Kijkt’’’, aldus Ludwig Lassche, secretaris van de vereniging.
Heel Holland Kijkt heeft inmiddels in heel Nederland meer dan honderd webcams
hangen, o.a. in Harlingen, Hoek van Holland en Holwerd. Lassche: ,,Wij prijzen ons
dan ook gelukkig dat wij nu ook in dit rijtje staan, immers Blokzijl is met zijn prachtige
havenkom en centrum een uniek plaatje. Wij hopen dan ook dat wij veel bezoekers
krijgen, en dat wij op deze manier Blokzijl nog meer op de kaart kunnen zetten.’’
De webcams van Heel Holland Kijkt worden dagelijks door tienduizenden belangstellenden uit bijna honderd verschillende landen bekeken! Natuurlijk ook interessant voor
ondernemers. Bedrijven die zich nog meer willen profileren, kunnen een advertentie
plaatsen bij deze webcam. Wanneer u geïnteresseerd bent als bedrijf, dan kan de
VTRB een aanbieding maken. Stuur in dat geval een e-mail naar llassche@hetnet.nl
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Nieuwe sponsor
Nieuwtjes onder de Toren
Er heeft zich wederom een nieuwe sponsor gemeld voor
de nieuwsbrief Nieuwtjes onder de Toren! Het betreft
Trainingsstudio Peter Bos aan de Steenwijkerkolk 16
in Blokzijl. Meer informatie over het bedrijf van Peter
Bos is te vinden op de websites www.peterbosleefstijl.
nl of www.peterbostraining.nl. Bos voegt zich bij Dance
Fever,

B&B Mieke&Co, Boerderijherberg Lavandula,

Duidelijk van Luit, Bijzonderdruk, Eko de Eerste, Installatiebedrijf van der Ploeg en de Verenigde Doopsgezinde
Gemeente Blokzijl. Onze dank is groot.

Einde voor Fint
FINT, de winkel van Katy Sonke
en Suzanne Beurmanjer, is
niet meer. Vorige maand viel
helaas het doek voor het concept. Fint was een welkome
aanvulling voor het magere
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Webcam Blokzijl weer in de lucht

Niet de in de praktijk gemeten, maar de
berekende overlast van vliegveld Lelystad

Evenementenkalender
18 t/m 21 juni
Feestvierdaagse Blokzijl

In de pers en op tv wordt U op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom vliegveld Lelystad. Je bent er vóór (goed voor economie,
straks lekker dichtbij makkelijk het vliegtuig pakken) of tegen (lawaai,
stank, luchtvervuiling). Het valt mij op dat veel bewoners van Blokzijl onderschatten wat de effecten van het vliegverkeer zijn op ons
gebied door die rare lage vlieghoogte in onze regio. Toch bent u gewaarschuwd: net als bij Schiphol wordt overlast niet gemeten maar
berekend op basis van gemiddeldes. En daarin zit nou een belangrijk
verschil.

30 juni
Muziekfestival Blokzijl
Programma zie Facebookpagina
Stichting Events Blokzijl
Locatie: havenkolk
Tijdstip: 17-24 uur
Toegangskaarten via www.tickettekoop.nl

Als er in de eerste jaren maar 10.000 vluchten zijn, dan zijn dat
gemiddeld 27 per dag, waarvan 50% over de Veluwe gaan en 50%
over Steenwijkerland. Dat zijn dan 13 vluchten per dag en minder
dan 2 per uur (ervan uitgaande dat er in de nacht en de “randen
van de nacht” niet wordt gevlogen. Dat lijkt dus mee te vallen.
Maar…..
vakantievluchten zijn er vooral in de zomermaanden van mei t/m september. Dan wordt de berekening al anders: niet over 365 dagen maar verdeeld
over 150 dagen. Het zijn er dan opeens al gemiddeld 4 per uur. Bovendien vertrekken vakantievluchten niet mooi verdeeld over de dag, maar er zijn pieken en dalen Laten we aannemen dat
alle vluchten binnen enkele uren worden afgehandeld,(bv gedurende9 uur per dag. Dan zijn er
opeens gemiddeld 8 vluchten per uur.
Uiteindelijk moeten we naar 45.000 vluchten per dag over een paar jaar. Dat worden dan 36
vluchten per uur in de piek. Dus in de zomer gedurende enkele uren om de paar minuten!!

6 juli
Blokzijl Klassiek Zomerconcert
Hannes Minnaar en Isabelle van Keulen
Grote Kerk
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 30,- p.p, (in voorverkoop)

En dat juist als we lekker buiten willen zijn, op het water, op de fiets of gewoon in de tuin. Het is
dan juist overdag nooit meer stil. Ik vraag u nog eens goed te overwegen wat er staat te gebeuren.
En bent U er dan ook van overtuigd dat dit iets is wat u niet wilt en wat niet meer teruggedraaid
kan wordens, ondersteun dan de actiegroep hoogoverijssel.nl. Die zijn niet tegen uitbreiding van
het vliegveld Lelystad, maar wel tegen de grote overlast door abnormale en veel te lage vliegroutes. Op 30 mei (een woensdag als veel mensen normaal niet thuis zijn, maar ook tussen 19.35 en
19.40) is er een belevingsvlucht. Allemaal nu wel thuis blijven en goed opletten dus.

Isabelle van Keulen en
Hannes Minnaar naar Blokzijl
In de serie Blokzijl Klassiek vindt op 6 juli
het Zomerconcert 2018 plaats. Het zomeravondconcert in 2018 wordt gegeven
door twee topmusici: violiste Isabelle van
Keulen en pianist Hannes Minnaar. Zij
hebben een integrale opname gemaakt
van de vioolsonates van Beethoven die
volgens de pers ‘adembenemend’ zijn.
Enkele van deze sonates worden in
Blokzijl gespeeld. Isabelle van Keulen
kreeg internationale bekendheid, toen
ze op haar achttiende de fameuze ‘BBC
Young Musician of the Year Competition’
won. Ze behoort nu tot de grootste violisten
van deze tijd. ‘De buitengewoon muzikale
intelligentie en levendige klank zijn subliem.
Haar spel is in één woord magisch’, schreef
de pers over haar.
Hannes Minnaar won zeven jaar geleden de
derde prijs op de Koningin Elisabeth Wed-

strijd in Brussel en in 2016 kreeg hij de
Nederlandse Muziekprijs, de hoogste onderscheiding van het ministerie van OCW aan
een klassiek musicus. Critici noemen hem
‘een briljant pianist met zijn onnavolgbaar
mooi spel en zijn oorstrelende klanken. Met
zijn gouden handen geeft Minnaar simpele
melodielijnen grote zeggingskracht’
Kosten: 30,00 (bij aankoop in de kerk 31,00)

1 t/m 10 juli
Oranjewoud Festival
Kaarten: www.oranjewoudfestival.nl

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.

Oranjewoud Festival:
avontuurlijk klassiek
Het parklandschap Oranjewoud is van
1 t/m 10 juni het kloppende klassiekemuziekhart van Leeuwarden-Fryslân
2018. Het festival brengt artiesten als Nigel Kennedy, Noa Wildschut, Calefax, Hannes Minnaar en het Navarra Quartet. Hier
kun je van het krieken van de dag tot in de
late uurtjes genieten van de mooiste muziek. Maar liefst ruim 200 internationale
topmusici (!) geven concerten in de prachtige tuinen, historische landhuizen, een
zwembad, een ondergrondse bunker,
etc. Festivalhart De
Proeftuin is de plek
waar je geniet van
een paradijselijke
sfeer, met (h)eerlijk eten en vele
gratis optredens.
Ook voor kinderen is hier van
alles te beleven. Bestel nu kaarten via www.oranjewoudfestival.nl
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