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Samen werken aan 
een nieuwe stadsvisie

Herfstluchten, de kolk raakt weer leeg

Oproep aan alle inwoners:

Van de voorzitter:

Voor u ligt weer een nieuwe editie van Nieuwtjes 

onder de Toren. Ook deze versie staat weer boorde-

vol met informatie en activiteiten. We zijn blij dat de 

organisatie spirit in Blokzijl onveranderd hoog is ge-

bleven, ook na alle coronaperikelen. Gelukkig mag er 

ook weer wat meer. 

Ik wil graag uw bijzondere aandacht en betrokken-

heid vragen om mee te denken aan een nieuwe 

stadsvisie voor Blokzijl en omgeving. Immers haar 

leefbaarheid raakt ons allen. Verderop in dit blad 

geven we uitleg waarom en hoe we aan deze stads-

visie willen werken. Eigenlijk verwachten we van ie-

dereen die Blokzijl een warm hart toe-draagt een bij-

drage. Immers de toekomst van Blokzijl is van ons en 

raakt allen voor nu en voor de generatie van morgen.

Ook tijdens de aanstaande Algemene Ledenverga-

dering van 26 Oktober a.s. zullen we het onderwerp 

stadsvisie uitgebreid aan de orde brengen en alvast 

daarover met elkaar in gesprek gaan. Komt allen zou 

ik wensen.

Wens u veel leesplezier toe,

          Pieter Muller

Er speelt veel in Blokzijl en omgeving. 

Denk aan bereikbaarheid en verkeersstro-

men, aanbod betaalbare woonruimte voor 

jong en oud, behoud van cultuur en his-

torische kern, beperkt winkelbestand, 

onderwijs, al of geen zonneparken en de 

verdere ontwikkeling van het toerisme. 

Onderwerpen die vaak met elkaar verbon-

den zijn.

Het is daarbij belangrijk om deze ontwik-

kelingen in te passen in een visie over de 

toekomst van Blokzijl op langere termijn. 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Blokzijl 

werkt aan een nieuwe stadsvisie en wil 

deze samen met de burgerij en gemeente 

gestalte geven. 

Hoe ziet Blokzijl er over pakweg 10-15 jaar 

uit? 

En wat zien wij met elkaar als de belang-

rijke thema’s en hoe staan ze met elkaar in 

verbinding? 

Nog voor het eind van het jaar ontvangt 

ieder gezin een enquêteformulier met een 

aantal vragen over de diverse thema’s en 

waarop u kunt aangeven wat voor u be-

langrijk is en waarop u ook andere onder-

werpen kunt aangeven.

Wij zijn heel benieuwd naar uw mening en 

vertrouwen er op dat heel veel Blokzieli-

gers het formulier invullen. 

Tijdens de komende Algemene Ledenver-

gadering op 26 oktober a.s., zullen we het 

hoe en waarom van een nieuwe stadsvisie 

verder toelichten. Daarnaast zullen we, 

als we zo ver zijn, ook een aantal bijeen-

komsten organiseren om met elkaar van 

gedachten te wisselen over de toekomst-

visie voor Blokzijl.

Het rode vuur kan ontstoken worden in Blokzijl. 

Op zaterdag 27 november rond de klok van 

18:00 uur zal Sinterklaas met zijn Pieten de 

havenkolk van Blokzijl, na een jaar van af-

wezigheid, weer binnenvaren. 

Vorig jaar trakteerde hij ons nog allemaal op 

een mooie gevulde enveloppe welke huis aan 

huis zijn rondgebracht. Dit jaar komt hij geluk-

kig weer in levende wijze naar ons toe. Wij 

staan al te trappelen van ongeduld. 

Na het binnenvaren zal de Sint welkom wor-

den geheten door de Burgermeester met twee 

schoolkinderen aan zijn hand. Vervolgens zal 

de Sint op zijn paard stappen en zoals gebrui-

kelijk een rondrit door Blokzijl gaan doen en 

iedereen begroeten. Anders dan voorgaande 

jaren is dat we dit jaar helaas niet na afloop 

van de rondgang naar de Ploats kunnen gaan. 

De regelgeving die er op dit moment nog is noopt 

ons dit uit het programma te schrappen. We 

hopen natuurlijk volgend jaar weer helemaal een 

“normale” intocht te kunnen organiseren. 

Als organisatie zijn wij blij de intocht weer te 

kunnen en mogen organiseren, alles valt en 

staat natuurlijk wel met het in acht nemen van 

de regels die er op dat moment zijn en willen 

bij deze vragen aan alle bezoekers deze te ac-

cepteren. Bij bezoek van de intocht volg je de 

instructies en regels op die daar door organisatie 

en/of handhaving worden opgedragen. Heb je op 

het moment van de intocht gerelateerde klachten 

blijf dan thuis. 

Samen maken we er weer een mooie intocht 

van!! Tot dan.

Sinterklaasintocht op zaterdag 27 november



Plaatselijk Belang Blokzijl organiseert volgende 

week dinsdag 26 oktober haar jaarlijkse leden-

vergadering. Later dan normaal, maar dat is 

het gevolg van de maatregelen die vanwege de 

corona pandemie waren ingesteld. Het bestuur 

is vernieuwd maar zoekt nog een paar nieuwe 

bestuursleden erbij. Er is gekozen voor een 

nieuwe bestuur opzet. Een dagelijks bestuur 

en een algemeen bestuur, naast het instellen 

van gerichte bewonerscommissies en werkgro-

epen om de diverse onderwerpen op te pakken. 

Over de bezetting van deze nieuwe structuur zal 

de voorzitter een uitleg geven. Ook staat op de 

agenda het onderwerp Stadsvisie. Er speelt veel 

in Blokzijl en omgeving, waaronder toenemende 

verkeersstromen, nieuwbouw van woningen, 

zonneparken, toerisme, behoud historische kern, 

openbare ruimte, wonen voor onze jongeren. Het 

is daarom van belang deze ontwikkelingen in te 

passen in een visie over de toekomst van Blokzijl 

en omgeving op langere termijn. Hoe ziet Blokzijl 

er over pakweg 10,-15 jaar uit? En wat zijn 

de belangrijkste thema’s en hoe zijn deze aan 

elkaar gerelateerd en te verwezenlijken? Deze 

nieuwe stadsvisie willen we in nauwe samen-

werking met de inwoners en de gemeente ge-

stalte geven. De aanpak en ontwikkeling om 

tot deze stadsvisie te komen zullen worden 

toegelicht en besproken tijdens de aanstaande 

Ledenvergadering op 26 oktober 2021. Allen 

hartelijk welkom.

Algemene ledenvergadering PB Blokzijl

Unieke monoloog van Samuel Becket over 
een eerste liefde, te zien in t Lam in Blokzijl

Eerste Liefde
 

T lam ontmoet is blij dat ze, na prachtige mono-

logen van Oda Spelbos en Helmert Woudenberg, 

weer een pareltje kan laten zien.

Dit keer een monoloog van de jonge acteur Krisjan 

Schellingerhout: Eerste Liefde.

Eerste liefde is een kort verhaal van de Ierse 

schrijver en dichter Samuel Beckett (1906-1989).  

 

Eerste Liefde (premier amour) was het eerste 

verhaal dat Beckett in het Frans schreef.

Een ontroerend en merkwaardig liefdesverhaal 

van een man die vertelt over zijn eerste en enige 

liefde.

Hoewel het oorspronkelijk geen toneeltekst is, 

werd het in 1995 door regisseur Ger Thijs vertaald 

en succesvol op toneel uitgevoerd.

 

Krisjan zegt er zelf over: “Wat ik er goed aan vind: 

het is tragisch maar niet sentimenteel. Het is 

absurdistisch maar niet zweverig.

De vertaling van Ger Thijs behoudt de oor-

spronkelijke stijl van Becketts tekst: literair, 

maar niet pocherig.

Het gaat over liefde, maar dan bekeken vanuit 

de angst, verwarring, eenzaamheid en wan-

hoop die het kan oproepen.”

Krisjan speelde de monoloog in juni van dit jaar 

op het (digitale) Monologenfestival in de Roode 

Bioscoop in Amsterdam.

Eindregie: Bram van der Kelen.

 

Wanneer en waar

Wees welkom bij deze bijzondere uitvoering 

van een (absurd) prachtig stuk literatuur!

 

Vrijdag 19 november 2021, 20.15 uur

T Lam, Breestraat 2 in Blokzijl

kaarten kosten € 7,50 per stuk.

Reserveren: karin@karinklomp.nl

Woon je in de gemeente Steenwijkerland en 

heb je een vraag waar je zelf niet goed uit-

komt? Je kunt bij Sociaal Werk De Kop terecht 

met al jouw vragen over bijvoorbeeld geld, ge-

zondheid, opvoeding of relaties. Wij zetten ons 

in om de eigen kracht en talenten van mensen 

te versterken, zodat iedereen zo zelfstandig 

mogelijk kan deelnemen aan het dagelijks le-

ven. Ook bieden wij ondersteuning aan vrijwil-

ligers en mantelzorgers. 

Onze hulp is altijd gratis.

Op donderdagochtend is er het “Klavertje Vier” 

wandelen, vanaf de huisartsenpraktijk in Blok-

zijl om 10:00 uur. Daarna drinken we samen 

koffie in de Ploats. Iedereen mag meedoen! 

Wij wandelen één keer per maand mee. Op 

dinsdagochtend sluiten wij regelmatig aan bij 

het koffiedrinken van CWO in de Vierhoek van 

10:00 tot 11:00 uur. Ook hier zijn wij beschik-

baar om vragen te beantwoorden en informatie 

te delen.

Activiteiten De Kop
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Voor Blokzijl zal het jaar 2022 in het teken staan 

van 350 jaar stad. Van 10 t/m 17 september 2022 

worden er rondom dit thema diverse activiteiten 

georganiseerd.

In 2020 is er een voorzichtige start gemaakt met 

een kleine groep mensen vanuit diverse verenigin-

gen. Nadat het een poosje stil heeft gelegen, werd 

het afgelopen zomer weer opgepakt. In augustus 

is er een bericht geplaatst in De Nieuwsbode en 

op Facebook. Hierin werden inwoners opgeroepen 

zich aan te melden en mee te denken met de invul-

ling van het programma.

Diverse reacties zijn hierop gekomen en op 22 

september jl. is er een eerste bijeenkomst geweest 

met deze groep enthousiastelingen. De contouren 

van het feest zijn inmiddels al mooi zichtbaar. Zo 

zal het feest beginnen met een optocht met ver-

sierde wagens, kan een reünie niet ontbreken, zijn 

er diverse (muzikale) schouwspellen, kunnen kin-

deren een pieremegoggel bouwen en eindigt het 

feest met een groots historisch spektakel zoals we 

dat van vroeger misschien nog kennen.

Prachtige plannen, die organisatorisch gezien nog-

al het nodige van ons vragen. De groep die hier nu 

bij betrokken is, is hiervoor te klein. Daarom doen 

we heel graag een beroep op u als inwoner. Vele 

handen maken immers licht werk en daarom zijn 

alle handjes hierbij welkom. Of u nou handig bent 

met uw handen, goed bent in het houden van het 

financieel overzicht, een activiteit wilt trekken, zich 

bezig wilt houden met sponsoring en pr of ingezet 

kunt worden daar waar het nodig is: we hebben u 

er graag bij. Draagt u het feest een warm hart toe 

en vindt u het leuk om hierbij betrokken te zijn, op 

wat voor manier dan ook, stuur dan een email naar 

350jaarstadblokzijl@gmail.com. We nemen dan zo 

snel mogelijk contact met u op. Laten we met zijn 

allen bijdragen aan een onvergetelijk feest.

Een feest met, door en voor ons allemaal:

350 jaar Stad Blokzijl

Zonsopgang langs het Vollenhover Kanaal.

Bij de viering van 300 jaar Blokzijl is er 

een gedenkteken geplaatst op het grasveld 

aan de Wortelmarkt. 



Concertprogramma 
Blokzijl Klassiek 
2021/2022
  

7 nov 2021 | 15.30 uur

Blokzijl Klassiek met Ronald Brautigam,
 

12 dec 2021 | 15.30 uur

Blokzijl Klassiek met het 

Nederlands Jeugd Strijkorkest 
 

23 jan 2022 | 15.30 uur 

Blokzijl Klassiek met Rosanne Philippens 

en Zoltán Fejérvári  
 

13 feb 2022 | 15.30 uur 

Blokzijl Klassiek met Wishful Singing  
 

20 mrt 2022 | 15.30 uur 

Blokzijl Klassiek met het Storioni Trio
 

Meer informatie over musici en programma vindt u 

op de website van Blokzijl Klassiek.

Commissies

Verkeerszaken en openbare ruimte

Voorzitter:  Steven de Jonge, 

 Lieuwe Oenema secr.

Leden:  Aafje Wouters,  

 Albert Jager,    

 Sieger Elzinga,  

 Ben van Benthem,  

 Hessel Hoekstra,  

 Marcel Leeuw, 

 Tinus Galema, 

 Johan Schoppert, 

 Ab Tolner (Alko is terug getreden)

Wonen en omgeving

Voorzitter:  Pieter Muller

Leden:  Heike van Blom,  

 Ab Tolner, 

 Alfred Meedendorp, 

 Gertjan Bouwhuis, 

 Jan Veeneman, 

 Marion Kuik, 

 Nick Mondria, 

 Teun Boxum

 Dylan de Lange

Economische zaken, ondernemers en 

bedrijven  (nog niet actief)

Leden:  Alfred Meedendorp

 Sieger Elzinga. 

Niet actief agv BC Steenwijkerland en 

BC Blokzijl)

Toerisme, recreatie en water

Voorzitter:  Johan Schoppert

Leden:  Gerard Veenstra, 

 Fred Postma, 

 Alko Tolner, 

 Marion Kuik, 

 Ludwig Lassche

Cultuur & Historie

Voorzitter:  Louis Heyman

Leden:  Lieuwe Oenema,  

 Klaas Bergkamp,  

 Steven de Jonge, 

 Hessel Hoekstra

PR, Communicatie & evenementen

Voorzitter:  Fred Postma

Leden:  Karin Klomp, 

 Bert van der Stelt

Jeugd, Jongeren & sport

Voorzitter:  Marion Kuik

Leden:  Janco Dragt, 

 Jeroen van Duijvenvoorde,  

 Petra Roubos, 

 vertegenwoordigers van 

 beide scholen?

Werkgroepen:

Dodenherdenking 4 mei

Voorzitter:  Steven de Jonge,  

 Lieuwe Oenema,  

 Marco Otto,  

 Albert Jager, 

 Pieter Muller, 

 Andries Bakker, 

 Jelle Vonk

Schutterij

Voorzitter:  Steven de Jonge

Manschappen:  Erik Bergkamp,  

 Marco Otto,  

 Lieuwe Oenema, 

 Jan Bakker, 

 Fokko van Beek,  

 Klaas Otten, 

 Gerard Veldkamp,  

 Wiljan Otten, 

 Egbert Zeinstra

Duurzame energie

Voorzitter:  Pieter Muller

Leden:  Heike van Blom, 

 Hendrik Donker, 

 Fred Postma

Inrichting commissies en werkgroepen PBB

Uitgave van Plaatselijk Belang Blokzijl. 

Heeft u een onderwerp voor de nieuwsbrief of een 

activiteit, mail ons dan: fredpostma@outlook.com  

Belletje mag ook: 06-57778378  

Redactieadres: Kerkstraat 17 

De nieuwsbrieven zijn 

terug te lezen op: 

Plaatselijk 

Belang 

Blokzijl

Blokzijl Klassiek slaagt er al ruim 20 

jaar in om op constant hoog niveau klas-

sieke muziek naar de Kop van Overijssel 

te halen. Blokzijl Klassiek staat voor het 

komende concertjaar 2021-2022 weer in 

de startblokken met een zeer aantrekkelijk 

programma. Maar, wij kunnen niet zon-

der u, niet als publiek en niet als sponsor. 

Zeker na de achter ons liggende moeilijke 

Covid-19 periode heeft de klassieke mu-

ziek extra steun en veel bezoekers hard 

nodig. Giften zijn aftrekbaar van belast-

baar inkomen. Zie voor meer informatie 

de website www.blokzijlklassiek.nl

Blokzijl Klassiek zoekt 
periodieke schenkers/

sponsoren


