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Kerst Sing-In viert jubileumWinterfair Blokzijl geslaagd

Ludieke actie Mieke & Co

Blokzijl krijgt openbare 
laadpaal bij De Ploats

Moe maar voldaan waren ze, de organisatoren 

Mariejanne en Johan Schoppert, na afloop van de 

eerste Winterfair Blokzijl: ,,We kijken tevreden terug 

op een, ondanks het slechte weer, goed bezochte 

Winterfair. Onze standhouders waren eigenlijk al-

lemaal tevreden en blij dat ze overdekt in de tent op 

de Zeedijk of in de kerk stonden. We danken onze 

sponsoren want zonder hen was de aankleding van 

de fair met de muziek, verlichting en overige deco-

ratie niet mogelijk geweest. En we danken verder 

iedereen die heeft meegewerkt aan deze eerste 

editie.’’

Op de vraag of de eerste naar meer smaakt, volgt 

een volmondig ja: ,,Ook al waren er natuurlijk enkele 

kleine kinderziektes, we zijn vol enthousiasme al-

weer meteen begonnen aan het voorbereiden voor 

2019. We hebben een positieve boost gekregen en 

gaan volgend jaar een nóg mooier feestje bouwen!’’

B&B Mieke&Co had tijdens de Winterfair ook 

een stalletje. Er werden niet alleen allerlei spul-

letjes verkocht, Mieke had ook een leuke loterij 

bedacht. De hoofdprijs, een diner voor twee per-

sonen bij Kaatje en een overnachting met ontbijt bij 

Mieke&Co. Op de foto de gelukkige prijswinnaars 

Johanna Ras en Geke Hakvort uit Urk!

In februari wordt er een laadpaal voor elektrische auto’s geplaatst op het parkeerter-

rein voor De Ploats. Eerder dit jaar werd door een bewoner in Blokzijl een verzoek 

daarvoor ingediend via www.openbaarladen.nl Van deze laadpaal kan iedereen 

gebruikmaken. Bij de laadpaal komt een verkeersbord te staan. De parkeerplaats 

mag dan alleen gebruikt worden voor het laden van elektrische auto’s. 

Als bewoner of werknemer kunt u op de website www.openbaarladen.nl/steenwijkerland 

terecht als u geen mogelijkheden heeft om op eigen terrein een laadpaal te realiseren. 

U komt dan in aanmerking voor een openbare laadpaal. Dat is een laadpaal die in de openbare 

ruimte wordt geplaatst en door iedereen kan worden gebruikt. Via de website kunt u een 

aanvraag indienen. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan wordt de laadpaal kosteloos door 

de firma Allego geplaatst. Dat gebeurt in overleg met de gemeente.  

De komende jaren zullen er steeds meer elektrische auto’s komen. Dat is goed nieuws voor 

het milieu. Het is dan wel belangrijk dat er voldoende laadpalen zijn. Daar wordt dan ook 

aan gewerkt. Zo hebben de provincies Overijssel en Gelderland voor 43 gemeenten, waar-

onder Steenwijkerland, een aanbesteding gedaan voor het plaatsen van 4.500 laadpalen. 

De komende jaren gaat de firma Allego daarmee aan de slag. De locaties van de laadpalen 

worden in overleg bepaald. Het gaat bijvoorbeeld om plekken waar veel bezoekers langere 

tijd parkeren. In het voorjaar van 2019 gaan we in overleg met o.a. de plaatselijke belangen 

en wijkorganisaties, ondernemersverenigingen en sportverenigingen kijken welke locaties in 

onze gemeente in aanmerking komen. 

Wilt u meer weten over laadpalen in onze gemeente? Op www.openbaarladen.nl/steenwij-

kerland vindt u veel informatie. Liever telefonisch contact? Dan kunt u bellen met de mede-

werkers duurzaamheid van de gemeente, via telefoonnummer 14 0521. U kunt ook een e-mail 

sturen naar info@steenwijkerland.nl

  Uit de geschiedenis van Blokzijl:

Wapen en vlag van Blokzijl
verteld door museum Het Gildenhuys

Op 18 januari 1590 krijgt Blokzijl zelfbestuur, een zegel, een wapen en een vlag. Het 

wapen bestaat uit een zilveren veld, het hoofd azuur, waarop een gouden blok boven een 

zwarte zijl (sluis). De vlag vertoont 4 horizontale banen in de kleuren blauw, wit, geel 

en zwart. 

Aardige anekdote uit die tijd:

De bestuurders van Blokzijl moeten in 1593 een publicatie uitvaardigen waarin het cor-

rect gebruik van de vlag wordt bevolen, speciaal voor de schippers die nogal eens ver-

keerd of versleten textiel als vlag voeren. Men gaat zelfs zo ver in de aanbeveling, dat 

de bevolking wordt opgeroepen om de dichtsbijzijnde stenen op te rapen om die naar 

de schepen te gooien die geen correcte vlagvoering hebben “opdat men uit moedwil of 

dertelheid Zijner Exellentie’s gunst niet zoude kleinachten!

Originele ontwerpen uit 1590

Fraai winter(fair)plaatje van Johan Kalthof Fotografie



Op 25 januari komen vrijwilligers huis-aan-huis 

langs in Blokzijl met heerlijke rookworsten van 

Egmen Pit. De opbrengst van de worstenver-

koop komt ten gunste van het openbare zwem-

bad. Zonder vrijwilligers en donaties kan het 

zwembad niet overleven. Koop een paar wor-

sten, ze zijn lekker en u steunt het zwembad!

Worstenactie voor zwembad

Evenementen:

20 januari

Blokzijl Klassiek: 
Shin Sihan, Anne Brackman
Locatie:Grote Kerk

Tijdstip: 15.30 uur

Kaarten via www.blokzijlklassiek.nl

25 januari

Liedjes en gedichten van Willem Wilmink
t Lam Ontmoet - Doopsgezinde kerk

Aanvang: 20.15 uur

Toegang: 5,-

26, 27 januari en 1,2 en 3 februari

Tentoonstelling ‘t Gildenhuys
Drie schilders uit Blokzijl 
J. Brans, G.L. Steenks en J. Roebersen

Info: www.gildenhuysblokzijl.nl

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Plaatselijk Belang 

Blokzijl. Heeft u een onderwerp voor de nieuwsbrief of 
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Belletje mag ook: 06-57778378 - Redactieadres: 

Kerkstraat 17 

8356 DN Blokzijl
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Kaatje al 
jaren aan de top
Eind december was het weer sidderen gebla-

zen voor eigenaren van toprestaurants in Ned-

erland. De reden: de Michelinsterren werden 

uitgedeeld (of ingetrokken). Bij Kaatje zal het  

met de spanning wel zijn meegevallen. Het 

restaurant staat namelijk al tientallen jaren aan 

de top. Voorwaar een prachtige prestatie. De 

redactie van deze nieuwsbrief feliciteert Kaatje 

bij de Sluis met het behoud van de ster en het 

constante hoge niveau dat chef Peter Postma 

en zijn team steeds weer weten te halen.

Grote verbouwing Prins Mauritshuis

Het is op dit moment een drukte van belang 

in Grand Café Prins Mauritshuis. Niet zozeer 

met gasten die een kop koffie komen drinken 

of een hapje eten, maar vooral door een in-

grijpende verbouwing. Ook eigenaar Alko 

Tolner werkt zich regelmatig in het zweet 

om het voormalige weeshuis aan een nieuwe 

metamorfose te helpen. ,,We gaan heel veel 

veranderen aan de zaak’’, zegt de trotse uit-

bater. In het kort komt het er op neer dat er 

een nieuw Grand Café komt (Club Orange), 

een compleet nieuwe, ergonomisch verant-

woorde keuken, een nieuwe serre en het deel 

aan haven wordt gerestyled. Alko: ,,Daar-

naast komen we met een nieuwe huisstijl en 

vernieuwde menu’s. Het is een enorme ope-

ratie, maar we hebben er veel zin en zien nu 

al uit naar de opening begin maart van dit 

jaar.’’

Een van de meest in het oog springende on-

derdelen van de renovatie is dat het  weeshuis 

haar historische elan terug krijgt. Zo komt het 

authentieke kerkplafond uit 1928 weer in zicht. 

De gehele bovenverdieping is inmiddels al verwij-

derd, waardoor er extra lichtinval zal zijn door de 

raampartijen op deze verdieping. In het achterste 

gedeelte komt een nieuwe bar en de tussenwand 

verdwijnt waardoor er een halfopen verbinding 

ontstaat naar het Grand Café gedeelte aan de 

haven. De verbouwing was ook nodig om met 

name Club Orange meer geschikt te maken voor 

grotere gezelschappen.  

Geschiedenis Prins Mauritshuis

In 1676 stond op deze plek in het Zuiderzeestadje 

al een weeshuis dat de naam droeg van Prins 

Maurits van Oranje. Het huidige pand dateert van 

1873 en deed tot 1928 dienst als weeshuis. Daar-

na verbouwde de Hervormde Gemeente het pand 

tot  kerk en verenigingsgebouw. Decennia werd 

er gepredikt, gezongen, vergaderd en toneelge-

speeld. Het podium zal na de sloop zichtbaar 

blijven, net als delen van enkele reclameposters 

aan de wand; getuigen van het eerste reclame-

museum dat hier in de jaren ’70 huisde toen het 

gebouw in particuliere handen kwam. Er waren 

toen achtereenvolgens een pottenbakkerij, kunst-

galerie, museum en koffielokaal in gevestigd, 

voordat het een restaurant werd.

In 1998 nam Alko Tolner het Prins Mauritshuis 

over en kocht in 2010 de naastgelegen groente-

winkel en verbouwde die tot Grand Café.

Rectificatie
In de Nieuwtjes onder de Toren van afgelopen december 

is per abuis de verkeerde foto afgedrukt bij het stukje 

over het koor Blokzijl Vocaal. Onze excuses daarvoor.

Blokzijl Klassiek met
Shin Sihan en Anne Brackman

Op 20 januari geeft Blokzijl Klassiek een 

vervolg aan het prachtige seizoen met 

Shin Sihan en Anne Brackman. Het duo 

speelt composities van Beethoven, Szy-

manovski en Prokofjev. ,,Shin Sihan wint 

de ene prijs na de andere en is een van 

de grootste viooltalenten van dit moment’, 

meldde het blad Luister over violist Shin 

Sihan, die zijn eerste vioollessen kreeg 

toen hij vijf was. Pianiste en fluitiste Anne 

Brackman kreeg op haar derde de eerste 

fluitlessen en begon op haar zesde met pi-

anolessen. Ze studeert nu bij Christopher 

Hinterhuber in Wenen. Zij won ook tal van 

aansprekende prijzen. Shin en Anne 

wonnen als duo het Dutch Classical 

Talent Award 2017.

Kaarten reserveren via www.blokzijlk-

lassiek.nl

Liedjes en gedichten van 
Willem Wilmink

Op 25 januari neemt ’t Lam Ontmoet de 

bezoekers mee met ‘De 13 maanden van het 

jaar’, naar het leven van een adolescent en 

diens eerste verliefdheid. Typische Willem 

Wilmink-thema’s komen terug in de teksten: 

ruzie, liefde, opgroeiende kinderen en kerst-

mis. De liedjes worden aaneengeregen door 

gedichten van Wilmink en grappige persoon-

lijke anekdotes over de puberteit. Performers 

zijn Peter Mingaars op gitaar en Angela van 

Rijthoven (zang) met heel veel moois uit het 

rijke repertoire van Willem Wilmink (1936-

2003). Kaarten via karin@karinklomp.nl.


