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Kerst Sing-In viert jubileum

Blokzijl Klassiek met 
Britten Jeugd Strijkorkest

Kolkklanken wordt Blokzijl Vocaal

Primeur winterfair Blokzijl

Op vrijdagavond 14 december zal er weer een 

Kerst Sing In plaats vinden in de grote kerk van 

Blokzijl. Mede dankzij de bijdrage van Blokzijl Vi-

taal kan de organisatie voor de 20e keer de Kerst 

Sing In organiseren. Naast de deelnemende koren 

Blokzijl Vocaal, Bloxy Music en Koopmansvrou-

wenkoor, zullen ook Guitars en Voices met Lucie 

de Lange, de 4 Ladies en brassband Flevobrass 

aanwezig zijn. Voor de eerste keer kunnen we gaan 

luisteren naar Hanneke Doze, de soliste van deze 

avond. De begeleiding van de samenzang is weder-

om in handen van Corrie van den Berg op orgel. Als 

speciale gast heeft de organisatie het kinderkoor 

Geke’s Tiental van Urk gecontracteerd. Het koor 

onder leiding van Geke van der Sloot belooft een 

mooie traktatie te worden op het 20 jarig jubileum!

Op 9 december komt het Britten Jeugd Strijkor-

kest naar de Grote Kerk. Het ensemble staat onder 

leiding van Loes Visser en wordt geprezen om het 

‘zeer hoge niveau, het gevarieerde repertoire, de 

virtuositeit en de volle en transparante klank’. De 

jonge musici speelden voor het koningspaar en 

traden op met solisten van wereldfaam. In 2014 

wonnen ze een eerste prijs tijdens het interna-

tionale Summa Cum Laude festival in Wenen. Ze 

hebben inmiddels acht cd’s uitgebracht. Dit con-

cert wordt georganiseerd in samenwerking met 

het LentePodium Blokzijl. Kaarten reserveren via 

www.blokzijlklassiek.nl

Met het 35-jarig bestaan van het koor 

vonden diverse leden dat het tijd werd 

voor een nieuwe naam. Een naam die kort 

en krachtig moest zijn en beter ‘de lading 

dekt’. Tijdens de jaarvergadering van het 

koor is met een meerderheid van stem-

men gekozen voor de naam; Blokzijl Vo-

caal. De nieuwe naam van het koor sluit 

meer aan bij de beleving van de meeste 

koorleden en helpt het koor zich beter 

te positioneren. Daarnaast wilde men graag 

de naam “Blokzijl” in de titel. Het repertoire 

blijft hetzelfde; divers en van klassiek tot he-

dendaags. Plezier in het meerstemmig zingen 

staat voorop. Het koor repeteert iedere maan-

dagavond van 20.00 u tot 22.00 in ’t Lam. 

Het koor telt momenteel 34 leden, uit Blokzijl 

en omliggende dorpen, en bestaat dit jaar 

35 jaar en is daarmee het oudste koor van 

Blokzijl. Dit wordt gevierd met een concert 

in de Grote kerk van Blokzijl op zaterdag 6 

april 2019. Begin 2019 volgt hierover 

nadere informatie. Nieuwe leden zijn 

altijd welkom. Wil je liever eerst een 

keer komen luisteren tijdens een repeti-

tie, dat kan altijd. Of een paar repetities 

meezingen voor je een besluit neemt 

lid te worden? Ook dat kan! Voor info: 

Thea Mulder, theamulder51@gmail.com 

of  06-37647443

Er valt veel te genieten, in die donkere decemberdagen!

Op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2018 

wordt er in het hartje van Blokzijl een gezellige winterfair 

georganiseerd. Blokzijl leent zich natuurlijk bij uitstek voor 

dit evenement door de sfeervolle havenkolk, de verlichte 

17e-eeuwse geveltjes en smalle authentieke straatjes. De 

deelnemers stallen hun verkoopwaar uit in kramen, welke 

overdekt en verwarmd in grote tenten en in de schitte-

rende Hervormde kerk worden opgezet. Als extra at-

tractie zal een sneeuwkanon worden geïnstalleerd om de 

wintersfeer te optimaliseren. Ook voor kinderen zal er 

genoeg te doen zijn. Het centrum van Blokzijl zal deels 

worden verlicht door “Berlux Lichtarchitectuur”, onder andere bekend van het ‘Am-

sterdam Light Festival’. De organisatie van de Winterfair vraagt alle bewoners van de 

Kuinderstraat, Brouwerstraat, Zuiderstraat en de kolkbewoners om mee te doen en 

van Blokzijl een geweldig kerstplaatje te maken. Hopelijk wil een ieder zijn/haar huis 

verlichten met kerstverlichting, kaarsen, vuurkorven voor de deur, etc. Vragen? Leuke 

ideeën? Laat het weten: per email: winterfairblokzijl@gmail.com of bel 06-1551 6667.



Op 5 oktober jongstleden vond in de 

voormalige regentenkamer de eerste of-

ficiële vergadering plaats van de Stich-

ting voormalig Prins Maurits Weeshuis. 

De regenten waren vroeger de eigena-

ren en de beheerders van het weeshuis. 

De nalatenschap is nu ondergebracht in 

een stichting. Marjon Weijs-Lijster, ho-

geschooldocent geschiedenis, gaf een 

prachtige presentatie over de geschie-

denis van het weeshuis. Vanouds was 

verzorging van wezen een belangrijke 

taak van de diaconie van de Hervormde Kerk. Kin-

deren werden ondergebracht in gastgezinnen en 

de diaconie betaalde daarvoor. Toen het steeds 

moeilijker werd gastgezinnen te vinden kwam de 

kerkenraad van de Hervormde Kerk met de bur-

gerlijke gemeente overeen dat er een weeshuis 

gebouwd moest worden. Het gebouw is nog lang 

in bezit geweest van de Hervormde Kerk en heeft 

verschillende functies gehad. Uiteindelijk kreeg het 

in 1980 een horecabestemming, het huidige Prins 

Mauritshuis. Bij het notarieel vastleggen van deze 

stichting is er ook een doel geformuleerd: het be-

vorderen, door het verlenen van financiële hulp, 

van activiteiten op sociaal, maatschappelijk, cultu-

reel en/of recreatief gebied ten behoeve van een 

gezonde ontwikkeling van de jeugd.

Tijdens deze vergadering werd door Theo Schuur-

man, voorzitter van de diaconie, aan het bestuur 

van Stichting zwembad Blokzijl een cheque van 

1000 euro overhandigd. Het zwembad voldoet ge-

heel aan de doelstelling voor een gezonde ontwik-

keling van de jeugd en natuurlijk voor de hele be-

volking van Blokzijl en omgeving. Dit mede dankzij 

de inzet van veel vrijwilligers die ook in het zwem-

bad werkzaam zijn.

Stichting doneert 1000,-aan zwembad Blokzijl

  Uit de geschiedenis van Blokzijl:

De Mattenschipperij
verteld door museum Het Gildenhuys

 

In tegenstelling tot de meeste andere plaatsen rond de 

Zuiderzee was Blokzijl nooit een vissersplaatsje, maar 

altijd een handelsstadje. Het waren veelal schippers 

die fortresse bevolkten, waarbij onderscheid gemaakt moest worden tussen vrachtschippers, 

die met koopmansgoederen voeren, en negotieschippers, die met eigen handel voeren. 

Een belangrijk  handelsproduct voor hen waren biezen matten die gebruikt werden als vloer-

bedekking. Was er al in 1701 sprake van het varen met matten vanuit Blokzijl, pas in de 19de 

eeuw kwam deze tak van handel volop tot bloei. Het handelsgebied bestreek toen vrijwel heel 

Nederland en in 1881 telde Blokzijl zo’n 65 mattenschippers.

Men voer met een klein soort tjalk, ook wel Blokzijler Jacht genaamd. Het gemiddelde  laad-

vermogen van zo’n Blokzijler Jacht bedroeg 25 ton. Een kleiner scheepje, dat ook wel werd 

gebruikt, was de Mattensnik. Deze had een inhoud van zo’n 12 à 14 ton. De schippers sneden 

zelf de biezen, de grondstof voor de Blokzijler mattenindustrie maar kochten ook de in de regio 

in huisvlijt vervaardigde matten op

Op 2 februari, ook wel Maria Lichtmis genaamd, begon voor de mattenschipper het nautische 

jaar. Knechten werden ingehuurd, en het schip werd ingeladen. Na Biddag, de tweede woens-

dag in maart, voer de hele vloot uit. Het mattenseizoen duurde ongeveer tot Pinksteren, daarna 

was de schoonmaaktijd voor huisvrouwen voorbij en werd er niet meer verkocht. 

Iedere schipper had aan de overzijde van de Zuiderzee z’n eigen “mattenland”,dat is zijn af-

zetgebied, Dit was het domein van één schipper; overlapten twee gebieden elkaar, dan werden 

onderling afspraken gemaakt. 

Vanaf het schip werden de matten met een kruiwagen of hondenkar uitgevent. Was het mat-

tenseizoen voorbij, dan keerde men terug naar Blokzijl, maar niet alvorens het schip volgeladen 

te hebben met andere negotie.

Rond 1900 verdwenen de mattenschippers in snel tempo, niet om in andere takken van vervoer 

de kost te gaan verdienen, maar om zich, ver weg in hun mattenland, als middenstanders aan 

wal te vestigen en zo een beter bestaan op te bouwen. De mattenschipperij had z’n tijd gehad.

Evenementen:
6 , 7 en 8 december
Winterfair Blokzijl
Locatie: rond de kolk en in de Grote Kerk
Tijdstip:  6 december: 14.00 -21.00 uur
 7 december: 14.00 -21.00 uur
 8 december: 14.00 -20.00 uur

9 december
Blokzijl Klassiek: 
Britten Jeugd Strijkorkest
Locatie:Grote Kerk
Tijdstip: 15.30 uur
Kaarten via www.blokzijlklassiek.nl

14 december
Kerst Sing In 
Locatie: Grote Kerk
Aanvang: 19.30 uur
Toegang gratis

23 december
Kerst in ‘t Lam 
Koorzang en verhalen
Aanvang: 19.30 uur
Toegang gratis
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Kerst in ‘t Lam
Op 23 december organiseert de doopsgezinde 

gemeente Blokzijl een Adventsbijeenkomst voor 

liefhebbers van verhalen en muziek. Andries 

Bakker, voormalig predikant van doopsgezind 

Blokzijl, zal samen met het Kleinkunstkoor uit 

Drachten, deze avond verzorgen met (koor)zang 

en verhalen. Het Kleinkunstkoor bestaat momen-

teel uit acht sopranen, zes alten, zes tenoren en 

vier bassen. Het repertoire is zeer divers van 

licht klassiek tot popsongs, close-harmony en 

swing-nummers. De muzikale leiding van het 

koor is in handen van dirigent Meindert Bosklop-

per. Andries Bakker tracht met het voordragen 

van korte verhalen de universele en religieuze 

boodschap over vrede en vrijheid naar voren te 

brengen. De Adventsbijeenkomst staat in het 

teken van “Een licht, hoe zwak ook, is sterker 

dan de duisternis om je heen”. De toegang voor 

deze avond is gratis.


