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Een brouwer in de Brouwerstraat
De Brouwerstraat in Blokzijl
doet z’n naam na lange tijd
weer eer aan: op nummer 16
is sinds februari jongstleden onder de naam Klinkert
wederom een bierbrouwer
gevestigd! Zo wordt een
traditie in ere hersteld:
in Blokzijl waren vroeger
maar liefst zes brouwerijen. De uitbaters, Kees
en Grytsje Klinkert, zijn
erg trots dat ze juist hier
de kleinschalige brouwerij hebben opgezet: ,,We
produceren 50 tot 100
liter bier per week. We
hebben een Tripel met de naam “Het kanon van Blokzijl” en een Blond bier “De
vuurtoren van Blokzijl”. Opa Klinkert was de laatste vuurtorenwachter van Blokzijl,
daarom vonden we het leuk om hem zo te eren’’, aldus het enthousiaste brouwerstel. Binnenkort voegt Klinkert ook eigen glaswerk toe aan het assortiment.
In de winkel zijn ook heerlijke (streek)delicatessen te koop, zoals AdvoKaatje en
olijven die Kaatje bij de Sluis exclusief voor Klinkert maakt. Verder mooie wijnen
van de Maronesse, kaas van Eko Boerderij de Eerste. Grytsje: ,,Eko heeft voor ons
een exclusieve kaas gemaakt, met ons eigen Klinkert Bier erin. Daar zijn we heel
trots op’’. In de sfeervol ingerichte winkel Molletjes Brok, gemaakt door meesterkok
André Mol, Franse worsten, iets minder uit de buurt, maar wel erg
lekker en nog veel meer heerlijkheden, die de moeite waard zijn om
eens te proberen. Of als origineel cadeau natuurlijk.
Openingstijden Klinkert: geopend wo-do-vr van 8.30 tot 13.30 uur
en op zaterdag van 10 tot 17.30 uur. Verder op momenten dat de
Klinkert’s in de winkel aanwezig zijn.

Nog een p
aar nachtj
es s
(nieuwe b
rug eind ju lapen!
li gereed)

Samenloop voor Hoop
in Vollenhove
Op 28 en 29 september is de eerste SamenLoop voor
Hoop in Vollenhove. De loop is in Vollenhove, maar
ook teams uit de wijde omgeving zijn welkom. SamenLoop voor Hoop is 24 uur wandelen in estafettevorm voor kankeronderzoek. Daarbij wisselen teamleden elkaar af op een parcours, als symbool voor de
voortdurende strijd tegen kanker. Rondom de wandelestafette is een bijzonder programma samengesteld.
De SamenLoop voor Hoop Vollenhove viert het leven,
zet (ex) kankerpatiënten in het zonnetje en herdenkt
de overledenen. De saamhorigheid tussen de teamleden, (ex)kankerpatiënten, hun families en vrienden,
en iedereen die wel eens iets met kanker te maken
heeft gehad, maakt deze dag tot een onvergetelijk
evenement. Naast de 24-uurs wandelestafette zijn er
rond de Burght allerlei activiteiten. Er zijn informatiekraampjes, demonstraties, dans, muziek en lekker
eten. In Nederland is al op veel plaatsen een Samenloop voor Hoop georganiseerd.
Deelname is per team (10 tot 15 deelnemers). Meer
informatie op www.samenloopvoorhoop.nl

Jaarmarkt in Blokzijl

Corso’s en gondelvaarten in de regio
De verschillende corso-bouwgroepen hebben hun ontwerp onlangs gepresenteerd. Er wordt inmiddels volop gebouwd aan de meest fantastische wagens en
gondels. Komt dat zien:
Gondelvaart Dwarsgracht: 29 juli
Gondelvaart Belt-Schutsloot: 10 augustus
Corso St.Jansklooster:
17 en 18 augustus
Corso Vollenhove:
21 t/m 25 augustus
Gondelvaart Giethoorn:
25 augustus

Op 18 augustus is er tussen
10.00 en 17.00 uur weer de
gezellige jaarmarkt rondom
de kolk

Het Beste van de Buren op
Festival Kopje Cultuur
Festival Kopje Cultuur wil in het weekend
van 7, 8 en 9 september ook een podium
bieden voor diverse (nieuwe) culturen in
onze gemeente Steenwijkerland. Kopje
Cultuur denkt daarbij aan muzikanten,
zanggroepen, acrobaten etc. van Griekse,
Indonesische, Italiaanse, Turkse, Argentijnse, Vietnamese, Thaise, Surinaamse
orgine. Ook voor nieuwkomers met een
Eritrese, Ethiopische of Syrische achtergrond biedt dit de gelegenheid om
hun eigen cultuur te presenteren.
Het podium geeft onze nieuwe buren de mogelijkheid zich op breed cultureel gebied te presenteren: muziek, dans,
acrobatiek, culinaire gewoontes. Een prachtige mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen, de cultuur van andere te waarderen en meer begrip voor elkaar te krijgen. Monique
de Boer, die het programma voor Festival Kopje Cultuur samenstelt, geeft aan: “Niet alleen
kunnen zij zich presenteren, maar ook willen wij ze betrekken bij de organisatie van dit podium, zodat zij meer en meer in staat zijn de komende jaren zelf een podium met omlijsting
op Festival Kopje Cultuur te organiseren.” Groepen en individuen die 8 september deel willen nemen kunnen zich melden op kopjecultuur@hotmail.com. Meer informatie: Monique de
Boer 06 51648903.
Medewerkers gezocht
Festival Kopje Cultuur is het Uitfestival van Steenwijk. Het festival duurt drie dagen en is
een combinatie van Uitmarkt, Monumentendag en Straattheaterfestival. Festival Kopje Cultuur wordt dit jaar voor de 18e keer georganiseerd en vindt plaats op 7, 8 en 9 september.
Het evenement heeft veel draagvlak bij de bevolking, maar kan niet bestaan zonder de inzet
van vrijwilligers. Er is weliswaar een vaste kern die elk jaar de handen uit de mouwen
steekt, maar vele handen maken licht werk. Wie zich wil aansluiten bij het vrijwilligerskorps,
kan een e-mail sturen naar kopjecultuur@hotmail.com.

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-

Evenementenkalender
6 juli
Blokzijl Klassiek Zomerconcert
Hannes Minnaar en Isabelle van Keulen
Locatie: Grote Kerk
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 25,- p.p, (in voorverkoop)
18 augustus
Toeristische jaarmarkt
Locatie: Havenkolk
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Toegang: gratis
28/29 september
SamenLoop voor Hoop
Locatie: Vollenhove
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Deelname via de website
www.samenloopvoorhoop.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.

Mystery-optreden
bij Café Sluiszicht
Zondag 26 augustus geeft een orkest uit
het zuiden des lands (omgeving Maastricht) een concert bij café Sluiszicht. Het
orkest is daags ervoor al in de buurt (Oldemarkt) en wilde nog graag wat spelen
in deze omgeving. Ze zochten contact met
Karin Klomp (redactielid Nieuwtjes onder
de Toren) via Facebook Blokzijl, waarna
Karin het orkest doorverwees naar Sluiszicht. Eigenaar Demi Klos was direct in
voor een stuntje. Wie het exacte tijdstip
van de show wil weten, kan het beste informeren bij Sluiszicht.

Fijne vakantie!

De redactie van Nieuwtjes onder de Toren
wenst u een fijne vakantie en/of een fijn
verblijf in Blokzijl!

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: 25,-. Zie www.blokzijlklassiek.nl
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