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Het Ronde Tafel Gesprek start het 

derde seizoen met een avond over 

populisme. Deze keer komt Rinus 

van Warven, theoloog en filosoof 

uit Kampen naar Blokzijl om zijn 

visie te delen. Iedereen heeft het 

erover en heeft zich wel een me-

ning hierover gevormd. Is popu-

lisme een verrijking of bedreiging 

voor onze democratie. Rinus van 

Warven neemt ons met humor 

en relativeringsvermogen mee in dit thema. Hoe gaan we om met populisme 

en wat kunnen en willen we er zelf mee? De avond zal gehouden worden op dinsdag 6 

november en begint om 20:15 in ’t Lam, Blokzijl. Entree is €5,00 voor de koffie en thee. 

Om het als een gespreksgroep hanteerbaar te houden is de deelname beperkt. Opgave 

kan per mail bij pmuller2@freeler.nl. 

‘t Lam Ontmoet Fling

Populisme, verrijking of 
bedreiging voor de democratie?

Op vrijdag 23 november 2018 speelt Fling 

weer in Blokzijl! Fling speelt Ierse muziek.  

De muziek van Fling kenmerkt zich door 

traditionals  en eigen composities, waar-

mee het de klassieke Ierse muzikale paden 

op een eigenzinnige manier vertolkt. Na 

jaren van theaterzalen komt Fling nu met 

een klein en intiem programma voor een 

muzikant en een zangeres. Annemarie 

de Bie wordt internationaal geroemd en 

gezien als een autoriteit op het gebied 

van folkzang. Naast haar zang is ze in 

dit programma ook te horen als muzi-

kant op de Ierse 

houten dwarsfluit, 

de bodhrán (Ierse 

trommel) en gi-

taar. Evertjan ’t Hart bespeelt de magische 

Uilleann pipes (Ierse doedelzak) en is na-

ast bespeler ook bekend als bouwer van het 

instrument. Hij is als solist te gast geweest in 

het VPRO- programma ‘Vrije geluiden’ en bij 

‘Podium Witteman’. Kaartverkoop: COOP in 

Blokzijl, Steenwijk’s Boekhuys in Steenwijk 

en in ’t Lam (tenzij uitverkocht). Reserveren 

is ook mogelijk via karin@karinklomp.nl

Niet alleen in China weet 

men ons gebied te vinden. 

Vanuit Californië ontving 

de redactie deze foto’s van 

National Geographic Magazine van augustus/sep-

tember 2018: Best Villages in Europe. 

Hopelijk houden we het een beetje rustig in ons 

rustieke Blokzijl!

 

“Built around a horseshoe harbor, this largely 

17th century gem in the eastern province of 

Overijssel comes surrounded by lakes, ponds, 

and canals, and is fittingly known for its wa-

ter sports. The local punter boats can be rented 

if you want to tour the boggy waterworld, and 

hiking routes lead through the area’s Weeribben-

Wieden National Park. 

Gateway City: Amsterdam

Stay: Auberge aan het Hof

Eat: Kaatje bij de Sluis”

In 2016 is op initiatief van de Protestantse gemeente en de Doopsgezinde gemeente in Blokzijl 

een commissie Ronde Tafel Gesprek opgericht. Met een Ronde Tafel Gesprek willen ze maat-

schappelijk relevante thema’s bespreken die je raken in je dagelijkse leven. Het onderwerp 

wordt steeds ingeleid door een ervaren spreker die tevens de discussie leidt. Het is nadrukkelijk 

de bedoeling dat het een open gesprek is tussen alle deelnemers. In de afgelopen 2 jaar zijn de 

volgende thema’s aan de orde geweest: “wanneer is genoeg ook genoeg”, ethiek in het zaken-

doen, klimaatverandering en “trage vragen in het euthanasiedebat”. 

Van watersport naar winterstalling; 
we kunnen weer in winterslaap!



Het Matangi Quartet en Céleste Zewald 

voeren werken uit van Weber, Brahms en 

Hugo Wolf. Communicatief, uitdagend en 

verfrissend veelzijdig zijn veelgebruikte 

typeringen voor het Matangi Quartet. 

Het kwartet, opgericht in 1999, 

is uitgegroeid tot een gerenom-

meerd ensemble dat veel prijzen 

heeft gewonnen en uitnodigin-

gen krijgt voor festivals in bin-

nen- en buitenland. De vier heb-

ben inmiddels verschillende cd’s 

uitgebracht en hun Chansons 

d’amour kreeg in 2009 de Edi-

son Publieksprijs.

Klarinettiste Céleste Zewald 

wordt geroemd om haar bij-

zondere klankvorming. Haar 

spel wordt ‘betoverend’ genoemd en haar 

debuut in de Carnegie Hall in 

New York was een groot succes. In het 

voorprogramma speelt het Gaudioso Kwartet.

Kaarten reserveren via www.blokzijlklassiek.nl. 

Blokzijl Klassiek  presenteert 

Matangi Quartet en Celeste Zewald

  Uit de geschiedenis van Blokzijl:

De (voetbal)veldslag te Blokzijl 
op zondag 19 oktober 1930
verteld door museum Het Gildenhuys

 

Op zondag 19 oktober 1930 stond de eerste 

wedstrijd op het programma, B.V.C. 1 (Blok-

zijlse Voetbal Club) voorheen “Juliana” geheten, 

tegen S.S.C. 1 uit Steenwijk.

Als kleedkamer was een schuur aan de Lage Wal ingericht. Men ging dan te voet 

naar de Rietvink, waar de wedstrijden gespeeld werden. 

In de gemeenteraad van Blokzijl waren de meningen over het spelen op zondag danig verdeeld. 

De tegenstanders van voetbal op zondag beschouwden dit als een grote zonde. De beide wet-

houders waren felle tegenstanders en eisten van de toenmalige burgemeester dat de voetbal-

wedstrijd geen doorgang mocht vinden. In de week voorafgaande aan de wedstrijd werd er al 

veel aandacht besteed aan de wedstrijd die zondags zou worden gespeeld. Op zondag zou de 

voetbalwedstrijd voor de Noord Centrale Voetbalbond gespeeld worden.

In overeenstemming met het te Blokzijl gevolgde stelsel, waarbij op zondag geen wedstrijden 

worden toegestaan, had de burgemeester geweigerd een vergunning af te geven. Toen dit 

besluit vrijdag voorafgaande genomen was, waren er al snel geruchten dat de wedstrijd toch 

zou worden gespeeld. 

Het scheen er dus op aan te zullen komen, dat moest worden uitgemaakt, wie het gezag in 

handen had, de burgemeester of de voetbalbond. 

Inderdaad zou zondagmiddag om twee uur de wedstrijd beginnen. Maar op dat ogenblik stap-

ten vier veldwachters het terrein op en namen de voetbal in beslag. Dit was niet naar de zin 

van het publiek. Het molesteerde in ieder geval een van de veldwachters, omdat deze met zijn 

sabel een paar mensen verwond. De een kreeg  een slagaderlijke bloeding aan zijn pols en de 

ander kreeg een slag in het gelaat waardoor een vleeswond ontstond.

 Al met al een heel tumult dat als navolging een rechtszitting in Zwolle kreeg op 30 april 1931. 

Vijfentwintig mensen moesten als getuigen gehoord worden. Uiteindelijk zijn alle mensen vrij-

gesproken en werd de veldwachter overgeplaatst naar Genemuiden. 

Evenementen:
6 november
Ronde Tafel Gesprek
Locatie: ‘t Lam
Tijdstip: 20.15 uur
Toegang: 5,- p.p, 

11 november
Blokzijl Klassiek 
Locatie:Grote Kerk
Tijdstip: 15.30 uur
Kaarten via www.blokzijlklassiek.nl

17 november
Enschedés Byzantijns Kozakkenkoor 
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: vanaf 20.00 uur
Kaartverkoop via e-mail:
llassche@hetnet.nl
of telefonisch: 0527 - 291514
of via COOP
Toegang: Voorverkoop 14,50
In de kerk: 17,-

24 november
Intocht Sinterklaas 
Locatie: Bierkade
Tijdstip: 18.00 uur
Toegang: vrij

23 november
‘t Lam Ontmoet 
Fling (Ierse muziek)
Locatie: ‘t Lam
Tijdstip: 20.15 uur
Toegang: 5- p.p, 
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Bij supermarkt Coop is begin oktober een start 

gemaakt met een nieuw initiatief: Zorg en 

boodschappen. Woensdags om de twee weken  

tussen 10.00 en 11 .00 uur kunnen bewoners 

terecht bij de Coop met vragen over zorg. Ook 

zal een van de bestuursleden van PB hierbij 

aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. 

Dus, heeft u een vraag over uw zorgsituatie of 

over Blokzijl in het algemeen, dan kunt u elke 

14 dagen aanschuiven bij het koffiepunt van de 

Coop op 14 november, 28 november etc.

Plaatselijk 

Belang 

Blokzijl


