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Nieuwtjes Toren

onder de

Nieuwsalert Blokzijl

Evenement aanmelden

Nieuws van 
Plaatselijk Belang Blokzijl

Wie op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws over 
Blokzijl kan zich aanmelden voor een nieuwsalert. Dit kun 
je doen door op de button ‘abonneren’ te klikken en alle 
vervolgstappen op te volgen. Zodra je geabonneerd bent, 
krijg je iedere keer via de mail een alert als er een nieuw 
bericht op de site wordt geplaatst. Om op de hoogte te 
blijven van de komende evenementen in Blokzijl, is er te-
vens een agenda-service beschikbaar op de site www.
blokzijl.nl. Die button bevindt zich rechtsonder aan ieder 
aangemeld evenement op de site.

Op de site van Weerribben-Wieden bestaat de mogelijk-
heid om evenementen aan te melden. Het evenement 
komt dan niet alleen op de site te staan, maar kan dan 
ook door Marketing Oost gebruikt worden in andere me-
dia, zoals posters, promotiekranten, social media, etc. Bij-
gaand de link naar de aanmeldbutton: http://www.visit-
weerribbenwieden.com/Evenement-aanmelden/

Bent u het eens met de plannen voor een omleidingsroute?

Deze vraag lag twee weken gelegen bij u op de deurmat. 

Door middel van een enquête wilde Plaatselijk Belang uw 

mening horen. Een antwoord is 338 maal gegeven! Meer 

dan de helft van de uitgezette formulieren is terug ont-

vangen. 

Een response van 56%, dat is een heel mooi resultaat. 

Dank daarvoor!

Behalve ja of nee voor een ontsluitingsweg hebben we 

ook gevraagd naar eventuele opmerkingen. Daarvan 

heeft 12 % van de inzenders gebruik gemaakt. De be-

langrijkste opmerkingen: - bouw een aquaduct ( lange 

termijn goedkoper) - keuze voor alternatief 1 - doe het vooral snel!  De overige opmerkin-

gen, niet minder belangrijk, nemen we uiteraard mee in de discussies. Meermalen kwam 

het voor dat het formulier door meerdere personen was getekend: een blijk van belangstel-

ling voor de keuze. We hebben per formulier slechts 1 stem meegerekend. Dat geeft de 

eerlijkste uitslag.

Dit alles wetende: 4% verklaart zich tegen een ontsluitingsweg, 96% is vóór een ontslui-

tingsweg. Een heel duidelijke uitslag, die door de grote response kan worden beschouwd 

als de mening van de inwoners van Blokzijl! Met deze conclusie gaat Plaatselijk Belang aan 

de slag om de beslissers in het voorbereidingstraject te overtuigen. En met de slogan: “De 

burger op 1!” (uitspraak van B&W t.g.v. de introductie) moet het al heel gek lopen als deze 

uitslag geen vervolg krijgt. Wij gaan ervoor!

Gezocht: Fotograaf voor de website

Plaatselijk Belang Blokzijl

12 maart 2019

Ontsluitingsweg Blokzijl

U herkent het wel: een mooie warme zomerdag, veel boten in de sluis die eruit of erin willen, een paar 

caravans naar of van de camping, tractoren met grote bak erachter, een enkele grote vrachtauto, toeris-

ten op de fiets en op de motor, wandelaars, ook met kinderwagens, en natuurlijk ook een aantal auto’s 

van Blokzijler inwoners.

En dat allemaal op een route door Blokzijl, waarvan bij de oorspronkelijke bouw slechts door paard en 

wagen gebruikt werd gemaakt. 

Met andere woorden de route Kuinderstraat-Bierkade-Zeedijk-Brouwerstraat-Zuiderstraat is gewoon 

niet gebouwd- en al helemaal niet geschikt voor het huidige verkeersaanbod. 

In de discussies erover worden vaak gebruikt: veiligheid, milieu, schade aan gebouwen (heel veel monu-

menten), handhaving, fijnstof, lawaai, geïrriteerde weggebruikers, schade aan wegdek en brug in wille-

keurige volgorde.

Maar ook bij evenementen is een ontsluitingsweg een uitkomst om opstoppingen en verkeersproblemen 

(hulpdiensten) te voorkomen.

Al jaren bestaat het streven, zeker na de start van de Noordermaten, naar een andere en betere bereik-

baarheid van de Noordermaten en alle bewoners van het gebied tussen Blokzijl en Vollenhove. 

In 2017 stelde de Gemeente Steenwijkerland budget beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek naar 

een alternatieve route. Dat heeft geresulteerd in een rapport met de titel ‘Ontsluitingsweg Blokzijl’ Op dit 

moment is door de gemeenteraad een aanvullend budget voor vervolmaking en updating van het rapport 

ter beschikking gesteld. Plaatselijk Belang Blokzijl wil graag weten hoe u denkt over de ontsluitingsweg. 

Dit ter ondersteuningvan de communicatie naar de Gemeente en andere belanghebbenden.

Waar het om gaat kunt u zien op onderstaande kaartje.

Wij vragen van u om één van de vakjes onder het kaartje aan te geven of u (in principe) wel of niet eens 

bent met de plannen voor een ontsluitingsweg. Daarna de brief te ondertekenen met naam en handte-

kening ten behoeve van rechtsgeldigheid. Heeft u opmerkingen dan mogen deze op de achterzijde van 

deze brief geplaatst worden.

Dit formulier kunt u inleveren vóór 23 maart in de doos bij COOP Veenstra of de Ploats.

Ontsluitingsweg?   JA

   
NEE

  

Naam:

Handtekening:                 
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In de donkere decembermaand van 2019 zal er voor de 
eerste maal “Lights in Blokzijl” worden georganiseerd door 
BERLUX lighting design. Het evenement wordt het zusje 
van het Zweedse Lights in Alingsås dat dit jaar voor de 20e 
keer georganiseerd zal worden en erg succesvol is. 
Lights in Blokzijl bestaat uit een aantal onderdelen: Internationale lichtontwerp: op 
6 locaties in Blokzijl zal er gedurende 5 dagen een lichtkunstwerk ontworpen en 
gebouwd worden. Er worden internationale lichtontwerpers uitgenodigd om een 
team te leiden en ieder team bestaat uit 10 studenten en professionals die allen 
geïnteresseerd zijn in licht en verlichten. Deelnemers hebben diverse achtergronden 
en komen uit de architectuur-, vormgeving-, kunst- en lichtbranche. Het doel van 
deze educatieve ervaring dat deelnemers in staat zijn een lichtconcept uit te werken 
tot een tastbaar resultaat. Er zal getest worden met materialen en verlichting maar 
ook dient er in een groep samen gewerkt te worden. Op 11 december wordt er een 
Engelstalig lichtcongres georganiseerd. Gedurende deze dag geven top-sprekers 

vanuit de wetenschap, architectuur en lichtontwerp presentaties 
over lichtgerelateerde onderwerpen. Het afsluitende onderdeel 
van het congres zijn de presentaties van de 6 workshopteams. 
Op 11 december is er aan het begin van de avond de grote ope-
ning. Alle licht-kunstwerken zullen worden aangezet en iedereen 
kan de resultaten bewonderen. Van 12 t/m 22 december zijn de 
lichtkunstenwerken voor iedereen te bezoeken en worden er di-

verse extra activiteiten georganiseerd. 

Op woensdag 17 april 2019 organiseren we vanaf 19.30 uur een 

informatieavond in de Ploats. Tijdens deze informele avond 

vertellen wij u graag over de huidige plannen. We hopen 

u allen te spreken en er zal voldoende ruimte zijn om 

uw vragen te beantwoorden.

Graag tot dan!

 
Ellen Goulmy Associate IALD LR 

 BERLUX lighting design 

Festival ‘Lights in Blokzijl’

Website: www.lightsinblokzijl.nl 

De redactiecommissie van Nieuwtjes onder de Toren en de 
website Blokzijl.nl is op zoek naar een fotograaf die zo af en toe 
wat foto’s wil maken ten behoeve van de site en de nieuwsbrief. Mooie plaatjes van de haven, de 
terrassen, de straatjes, de mooie omgeving, fietsers, wandelaars, het dierenleven, etc. Mocht je er voor in zijn, laat het ons weten: communicatie@blokzijl.nl



Voor 55+:      Lang en gelukkig door Marjo Dames

Marjo Dames is verhalenvertelster. Al 20 jaar lang 

vertelt ze verhalen aan jong en aan oud en daar-

mee reist ze door het hele land. Spannende verha-

len, grappige verhalen, verhalen die raken en ont-

roeren en die aan het denken zetten. Daarbij zingt 

ze een keur aan traditionele Nederlandse liederen 

die iedereen nog kent. Ze begeleid zichzelf en de 

aanwezigen op de accordeon en haar motto hierbij 

is: ‘Kun je nog zingen, zing dan mee.’ Ze nodigt u 

dan ook van harte uit om de stembanden te laten 

trillen. Op 10 mei zal ze twee verhalen vertellen. 

In beide verhalen speelt liefde een belangrijke rol.

De voorstelling: ‘Lang en gelukkig’ is een mix van 

verhalen en liedjes over liefde en over de hob-

Ruim 35 jaar geleden startte in Blokzijl het koor De 
Kolkklanken. Dat wordt op 6 april gevierd met een 
jubileumconcert in de Grote Kerk van Blokzijl. Het 
koor is intussen volwassen geworden, heet inmid-
dels Blokzijl Vocaal. Er wordt gezongen met veel 
enthousiasme uit het repertoire van lichte en se-
rieuzere muziek van alle tijden, uit verschillende 
landen. Blokzijl Vocaal laat muziek horen van de 
Middeleeuwen t/m de 21ste eeuw. Én, voegt daar 
verhalen over de geschiedenis van Blokzijl aan toe. 
Bijzonder is dat er vijf koorleden van het eerste uur 
meezingen. Ruim 35 jaar zangplezier dus! Op het 

belige weg daarheen. ‘Jasmijn’ is een vertelling 

van 1000-en-1 nacht. Komt u mee naar de mys-

terieuze wereld van vorsten, edelstenen, sluiers 

en bewakers. ‘De Soepsteen’ is een volksverhaal 

dat vertelt over het vindingrijke leven van een 

landloper. Beide verhalen zijn de verhalenvertel-

ster dierbaar, omdat ze herkenbaar, spannend en 

grappig zijn. In beide verhalen komt een onver-

wachte wending voor zodat u tot het einde niet 

goed weet hoe het af zal lopen.

Kaartverkoop: zie evenementenkalender.

programma staan 6 april o.a. Engelse traditionals, 
Nederlandse muziek uit de 80-jarige oorlog, het 
‘Ave Verum’ van Mozart, uit 2007 ‘The seal lullaby’ 
- het wiegenlied voor een zeehondje - van Eric 
Whitacre. Een veelzijdige, gevarieerde, muzikale 
reis door de geschiedenis van Blokzijl die toege-
licht wordt door zangers, vertellers,toneelspelers 
en een visuele presentatie.
Stephan van Dokkum – dirigent, 
Nynke Poelsma – pianist, 
Dinie Boes-Kuijk en Nynke Poelsma – vertellers, 
Kinderen van Ons Genoegen Blokzijl  - toneel.

De toegang is gratis met een collecte bij de uit-
gang voor de gemaakte kosten.
Informatie: Thea Mulder: tel: 06 37 64 74 43.
E-mail: theamulder51@gmail.com

Evenementen:

6 april

Jubileumconcert Blokzijl Vocaal
Grote Kerk
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis
Reserveren via 
theamulder51@gmail.com

7 april

‘t Lam ontmoet - Jan Vayne  
Doopsgezinde Kerk
Aanvang: 15.00 uur
Kaarten via karin@karinklomp.nl

10 mei

Lang en gelukkig door Marjo Dames 
‘t Lam ontmoet i.s.m. CWO
Locatie: De Vierhoek
Aanvang: 19.30 uur
Bedoeld voor 55+
Kosten 5,-
Reserveren: 0527 - 29 46 69
of karin@karinklomp.nl

Uitgave van Plaatselijk Belang Blokzijl. Heeft u een 
onderwerp voor de nieuwsbrief of een activiteit, 
mail ons dan: fredpostma@planet.nl  
Belletje mag ook: 06-57778378  
Redactieadres: 
Kerkstraat 17 
De nieuwsbrieven zijn 
terug te lezen op: www.blokzijl.nl
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‘t Lam ontmoet i.s.m. CWO: Lang en gelukkig

Jubileumconcert Blokzijl Vocaal

Na een intensieve periode van 
plannen en verbouwen, was het 
begin maart dan eindelijk zover: 
de heropening van het Prins Mau-
ritshuis was een feit. Op zaterdag 
9 maart vond de open dag plaats. 
Honderden Blokzieligers en relat-
ies van het Grand Café en restau-
rant maakten van de uitnodiging 
gebruik om een kopje koffie te 
komen drinken en vooral een 
kijkje te nemen in het volledig 
gemoderniseerde horecabedrijf 
van Alko en Annemarie Tolner.

Zijn piano-improvisaties van popmuziek van onder meer Queen 
bezorgden piano virtuoos Jan Vayne in Nederland aan het begin van 
de jaren 90 landelijke bekendheid. Hij heeft ook met de Nederlandse 
producer en dj Armin van Buuren samengewerkt, o.a. in het album 
Classical Trancelations (een mengeling van trance en klassieke muz-
iek) en met hem het nummer Serenity gemaakt. Jan Vayne doet niets 
liever dan improviseren op het podium, speelt met plezier in kleine 
(kerk) zalen en houdt van interactie met het publiek. 
Dat levert bijzondere concerten op! 
Op 7 april treedt Jan Vayne op in Blokzijl. 
Locatie: Vermaning t Lam, aanvang 15 uur. Kosten 5 euro.

Prins Mauritshuis in nieuw jasje

‘t Lam ontmoet: Jan Vayne

Blokzijl op Facebook 

en het web
Wie op de hoogte wil blijven van het laatste 
nieuws en allerlei wetenswaardigheden van en 
over Blokzijl, kan terecht op de facebookpagina’s 
‘Blokzijl’, ‘Oud Blokziel’ en ‘Je komt uit Blokzijl 
als je..’. Verder is de website blokzijl.nl alweer 
een tijdje actief. Op de site wordt het laatste 
nieuws bijgehouden. Belangstellenden kunnen 
zich trouwens abonneren op een nieuwsalert. 
Zie hierover ook de voorpagina.


