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Waar voorheen ‘Westerhof’ was gevestigd, 

heeft zich nu de B&B ‘Vergeet me Niet’ ge-

nesteld op het prachtige plekje aan het wa-

ter achter het Oude Verlaat. Op 1 augustus 

jongstleden werd het eenjarig bestaan ge-

vierd. De nieuwe eigenaren, Jan en Jan-

nie Langelaar uit Veenendaal, hebben de 

kamers een flinke opknapbeurt gegeven 

en hun eigen stijl toegevoegd. De omge-

ving is altijd al een geliefd vakantieplekje 

voor Jan en Jannie geweest: ,,De oude, knusse stadjes aan het water 

samen met de Weerribben/Wieden om de hoek, hebben we altijd al 

een heerlijke combinatie gevonden. Toen de kans zich voordeed om 

het roer om te gooien en deze kant op te gaan, hoefden we daar ook 

niet lang over na te denken. Wat ons hier ook zo aantrok was de ge-

zelligheid en gemoedelijke sfeer die hier heerst, samen met de rust 

en het mooie uitzicht aan het water.’’ Het echtpaar kan ook uit eigen 

ervaring putten als er ijs ligt in Blokzijl en omgeving: ,,Het is hier 

prachtig schaatsen. Je kunt schitterende tochten maken naar plaatsjes 

als Giethoorn en Dwarsgracht.’’ 

‘Vergeet me niet’ heeft 4 appartementen die geschikt zijn voor 2 per-

sonen met de mogelijkheid om uit te breiden naar 4 personen. Jan en 

Jannie maken met alle plezier een ontbijtje klaar voor de gasten (bij 

mooi weer op het terras aan het water), maar voor wie dat zelf wil 

verzorgen, is er in ieder appartement ook een keuken beschikbaar.

Meer info op www.bb-vergeetmeniet.nl

Lichtontwerpers 
vestigen zich in Blokzijl

Nieuwe B&B ‘Vergeet me Niet’

Vanaf 1 mei 2018 is het lichtontwerpbureau BERLUX licht-

architectuur gevestigd aan de Bierkade 9. Het in Blokzijl 

woonachtige ondernemersechtpaar Berry van Egten en Ellen 

Goulmy is werkzaam als lichtontwerpers en lichtopleiders. In 

Amersfoort hebben ze een succesvolle school voor profes-

sionals onder de naam Lighting Design Academy. Hier wordt 

een uitgebreid aanbod lichtworkshops, lichtcursussen en licht-

opleidingen aangeboden. De andere activiteit van het stel is 

het lichtontwerpbureau BERLUX lichtarchitectuur. “Al geruime 

tijd waren we op zoek naar een mooie ruimte. Toen het fraaie, 

monumentale pand aan de Bierkade beschikbaar kwam was de 

beslissing  dan ook snel genomen. 

Vanuit Blokzijl wordt gewerkt aan 

diverse projecten in Nederland en 

ondersteunen we ook veel inter-

nationale opdrachtgevers met 

onze passie voor licht en 

verlichten. We worden ingezet 

door architecten, ontwer-

pers, adviseurs, overheden en 

ondernemers”.

     

De Canon van Blokzijl vindt u op:
https://www.entoen.nu/nl/overijssel/land-van-vollenhove/blokzijl

Uit de geschiedenis van Blokzijl - Wie was Diederik van Sonoy?
verteld door museum Het Gildenhuys

 

Blokzijl raakte al in een vroeg stadium betrokken bij de opstand van de Nederlandse gewesten tegen het Spaanse gezag. De strijd 

ging zowel om de onderdrukking van het protestantse geloof als om de vanuit Brussel opgelegde belastingen en maatregelen die 

de zelfstandigheid beknotten. Blokzijl viel in handen van de opstandelingen, gesteund door een groep geuzen uit Noord-Holland. 

In 1572 lukte het Casper de Robles, stadhouder van Philips de Tweede, de opstand in Friesland en Overijssel, inclusief Blokzijl, 

neer te slaan. Dat de opstandige troepen in 1572 werden verdreven uit Blokzijl betekende niet dat deze 

belangrijke havenplaats zomaar overgegeven werd. Prins Willem van Oranje zag in 1581 het belang van 

het bezit van Blokzijl in. Hij stuurde zijn veldheer Diederik van Sonoy naar Blokzijl met de opdracht de 

plaats te versterken en vanuit Blokzijl de strijd voort te zetten. Vanuit Noord-Holland voeren schepen 

met soldaten naar de oostkust van de Zuiderzee. Het doel was een uitvalsbasis te creëren om 

de Spaanse troepen op de Zuiderzee te bestrijden. Het garnizoen in Blokzijl had als eerste 

taak een schans aan te leggen. Deze schans vormt nog altijd het hart van Blokzijl.



Marietta Petkova speelt op 14 oktober 

composities van onder anderen Chopin 

en Debussy. Pianiste Marietta Petkova 

won al op haar tiende de Grand Prix van 

de National Piano Competition in Bulga-

rije;   de eerste van een indrukwekkend 

aantal onderscheidingen. De gevierde pi-

aniste heeft een groot aantal cd’s op haar 

naam staan die alle lovend zijn ontvan-

gen. Haar opname van de vierentwintig 

Préludes van Rachmaninov werd door 

het blad Luister bekroond 

met een 10. NRC Han-

delsblad beschreef de 

meesterpianiste als een 

‘goddelijk geïnspireerd 

talent’. Kaarten reser-

veren via www.blokzijl-

klassiek.nl.

We berichtten er

al over, maar een 

herinnering kan 

geen kwaad. De 

webcam die de 

haven van Blok-

zijl de hele dag in 

beeld brengt, is 

weer in de lucht. Erg handig voor bezoekers 

van ons stadje om te zien wat voor weer het 

is, maar ook of er een mooi plekje aan de 

Kolk is om je boot te ‘parkeren’. De webcam 

is te vinden op 

https://webcam-blokzijl.nl

B&B Mieke&Co in de Kerkstraat (één 

van de sponsoren van deze nieuwsbrief),  

vierde begin augustus het eerste lus-

trum. Ter gelegenheid van het jubileum 

organiseerde eigenares Mieke een gezel-

lig ontbijt voor de buren. Felicitaties ook 

namens de redactie van deze nieuws-

brief!

Evenementen:
16 september
Preuvenement
Locatie: rondom de sluis
Tijdstip: 14.00 - 19.00 uur
Toegang: 30,- p.p, (kaartverkoop bij 
deelnemende restaurants

5 oktober
Tienerfestival voor jeugd t/m 17 jaar
met DJ Hardezz & Blockbeatz en 
DJ Robin S.
Toegang: GRATIS
Tijd: 19.00 - 23.00 uur
Locatie: Grasveld bij de sluis

6 oktober
Oktoberfest met Tiroler Partyband 
Solidair
Locatie: Grasveld bij de sluis
Tijd: 18.00 - 22.00 uur
Toegang: € 20 incl. 2 consumptiebonnen
(in voorverkoop) aan de tent € 20 zonder 
consumptiebonnen
Kaarten verkrijgbaar bij COOP Veenstra in 
Blokzijl.

14 oktober
Blokzijl Klassiek: Marietta Petkova
Locatie: Grote Kerk, aanvang 15.30 uur
Kaarten reserveren via 

www.blokzijlklassiek.nl

Kolk-klanken zoekt nieuwe leden

Blokzijl bruist!

Blokzijl Klassiek 

met Marietta Petkova

Webcam BlokzijlEerste lustrum 
Mieke & Co
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Altijd al eens in een 4-stemmig koor willen zingen? Eind augustus is de zangvereniging 

De Kolk-klanken begonnen met de repetities voor het nieuwe seizoen. Er wordt (o,a,) hard 

gewerkt voor het Jubileumconcert in 2019 t.g.v het 35-jarig bestaan. Het koor is op zoek 

naar nieuwe, enthousiaste koorleden die op projectbasis mee willen doen aan de kerstcon-

certen waar Kolk-klanken bij betrokken is.

Belangstellenden zijn van harte welkom om vanaf maandag 1 oktober 10 x een uurtje mee 

te repeteren voor de kerstconcerten. Vóór de pauze wordt gewerkt aan het kerstrepertoire. 

Daarna repeteert het koor o.a. voor het lustrumconcert. Je kunt kiezen om dan naar huis 

te gaan of mee te blijven zingen. We repeteren iedere maandagavond van 20.00 - 22.00 

uur in Blokzijl o.l.v. Stephan van Dokkum.

Aanmelden of vragen over Kolk-klanken, neem dan contact op met Thea Mulder 

Telefoon: 06 37 84 74 43, e-mail: theamulder51@gmail.com

Plaatselijk 

Belang 

Blokzijl

Er was weer veel te beleven in Blokzijl deze zomer. Dankzij tal van vrijwilligers konden we 
o.a. genieten van de Demo Klassiekerrace, de Kolkloop, de Ringrijderij, het Muziekfestival 
en de Jaarmarkt. Maar ook optredens van het Piratenkoor of de Koopmansvrouwen op 
de boot van Rokus in de kolk. Geweldig dat dat allemaal steeds weer met veel energie op 
poten wordt gezet. Een pluim voor alle medewerkers! En binnenkort kunnen we alweer 
genieten van het Preuvenement, het Oktoberfest en niet te vergeten: voor het eerst dit 
jaar een (alcoholvrij) Tienerfestival voor de jeugd t/m 17 jaar op het grasveld bij de 
sluis, met DJ Hardezz en Blockbeatz en DJ Robin S. 
Let op de aankondigingen op de scholen en via Facebook:
https://nl-nl.facebook.com/eventsblokzijl/posts/


