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Nieuwe eigenaar aan de slag in Sluiszicht

‘Het moet weer die
gezellige woonkamer worden’

Een prach
tig
Johan Kapllaatje van
thof

Mark Lucas is de nieuwe eigenaar van Eetcafé Sluiszicht. Middenin de
Corona-tijd nam hij de zaak over van Demi Klos. We stelden de nieuwe
man een paar vragen voor de Nieuwtjes. Onder andere hoe hij erbij
kwam om een café-restaurant over te nemen in Blokzijl. Mark: ,,Door
mijn werk in de wijnhandel ben ik door de jaren heen met veel horecabedrijven in aanraking gekomen. Van alle pareltjes die ik heb gezien is
Sluiszicht in Blokzijl de mooiste. Het is een gaaf bedrijf op een gave plek
in een geweldige omgeving. Een jaar of zes, zeven geleden heb ik hier
ook al eens een seizoen geholpen. Toen heb ik tegen Demi gezegd, dit
wil ik wel eens van je kopen. En die kans deed zich afgelopen jaar voor.”
Begonnen in Coronatijd met alle beperkingen van dien, dat moet niet
makkelijk geweest zijn. ,,Het is een rare tijd. Natuurlijk wil je graag
open. Een restaurant hoort niet dicht te zijn. Het is vreselijk voor de
sector. Toch brengt beginnen in Coronatijd ook een bepaalde rust met
zich mee. Zo hebben we mooi de tijd gehad om wat aanpassingen te
doen, een beetje onderhoud te doen en wat te schaven aan de menukaart. Inmiddels komt er steeds meer ruimte voor de horeca en hebben
we de eerste mooie dagen al achter de rug. Ik kijk ontzettend uit naar
de zomer; mooi weer, vrolijke mensen en volle terrassen.”
Blokzijl heeft uiteraard een toeristische uitstraling, maar de horeca is
ook belangrijk voor de plaatselijke bevolking. Hoe ga je dat aanpakken?
,,We willen eigenlijk een beetje terug naar het Sluiszicht van weleer; die
gezellige woonkamer waar je met je vrienden een drankje en een bitterbal kwam pakken. Natuurlijk zijn de toeristen welkom, maar we richten
ons ook op Blokzijl zelf. Zo gaan we het terras vergroten en passen we
de kaart zo aan dat er voor iedereen iets op staat. Dus kom gerust langs
om even kennis te maken. Op ons nieuwe terras, of straks als het weer
mag gewoon binnen. De koffie staat altijd bij ons klaar.”
Mark Lucas en zijn partner Lara hebben zin in dit nieuwe avontuur.

Horeca weer (deels) open
Vanaf begin mei zijn de maatregelen rond het openstellen van horecagelegenheden versoepeld. De terrassen mochten open tussen 12 en
18 uur. Gasten waren, met in achtneming van een aantal regels, weer van
harte welkom. Daar werd onmiddellijk, zelfs op regenachtige dagen, meteen volop gebruik van gemaakt. Nieuwe versoepelingen zijn in aantocht,
mits de besmettingscijfers blijven dalen. Winkels mogen sinds kort ook
weer ‘gewoon’ open. We hoeven geen afspraak meer te maken, maar er
blijven uiteraard regels gelden (afstand houden, mondkapje, etc.). Voor
de laatste ontwikkelingen verwijzen we naar de website van de RIVM en
mededelingen van de landelijke en lokale overheid.

Visie in ontwikkeling

Denk mee over de toekomst van Blokzijl
Plaatselijk Belang Blokzijl heeft een signalerende functie, brengt wensen van de bevolking over aan de gemeente en treedt op als
aanjager van ontwikkelingen om de leefbaarheid van Blokzijl, haar inwoners, ondernemers en toeristen te bevorderen. In Blokzijl
is onlangs een nieuw bestuur aangetreden.
Deelnemers daarin zijn Fred Postma, Alfred
Meedendorp, Berry van Egten en Steven de
Jonge. Onder leiding van de nieuwe voorzitter Pieter Muller is direct besloten om voor
een andere bestuursvorm te kiezen. Naast
een dagelijks bestuur is er nu ook een bredere
vertegenwoordiging bereid gevonden mee te
denken en te werken aan een breed gedragen
visie voor Blokzijl. In nauwe samenwerking
met die groep vertegenwoordigers uit Blokzijl
wordt momenteel aan nieuwe plannen gewerkt en daarbij is het van groot belang dat
inwoners van Blokzijl daarbij ook betrokken
worden en hun inbreng kunnen geven.

waarbij Blokzijl leefbaar blijft, mensen graag
willen wonen, ondernemers een kans krijgen
en toeristen Blokzijl en omgeving graag willen bezoeken en verkennen. Wat kunnen we
daarbij verbeteren en verder ontwikkelen?
Deze vragen willen we als nieuw bestuur
met de bewoners en bedrijfsleven bespreken
om gezamenlijk tot een visie te komen met
een bijbehorend actieplan voor realisatie in
de nabije toekomst. Denk aan belangrijke thema’s zoals duurzaam wonen voor elke leeftijdscategorie, economische impulsen, veilig
en beheersbaar verkeer, boeiende toeristische ontwikkelingen, betrokkenheid jongeren, verduurzaming bij de energietransitie en
(onderlinge) communicatie. Knelpunten en
oplossingen zullen niet onbenoemd blijven.
Daarbij gaat het niet alleen over Blokzijl zelf,
maar ook over de positie binnen Steenwijkerland en de betrokkenheid met het nabije
Nationaal Park Weerribben Wieden.

Stadsplan Blokzijl, 2021-2025
We willen met elkaar nadenken en vormgeven
wat we belangrijk vinden voor Blokzijl, haar
omgeving en inwoners voor een toekomst

Vragen, reacties.
Heeft u vragen, reacties, ideeën e.d. dan kunt
u die richten aan Fred Postma, bestuurslid
communicatie van PB Blokzijl, fredpostma@

Onveiligheid op straat

'Dat wil je nooit meer meemaken!'
Onlangs is door de buurtvereniging Zuiderstraat/Slingerpad een melding gedaan bij
Veilig Verkeer Nederland (VVN) van een verkeersonveilige situatie in Blokzijl. Eén van de
bewoners heeft dit initiatief genomen, nadat
zij één van de spelende buurtkinderen vanaf
de Zuiderkade de Zuiderstraat in zag rennen en daarbij maar nauwelijks een te hard
rijdende auto kon ontwijken. De schrik was
groot, zeker omdat zij jaren geleden al eens
een 8-jarig jongetje op z'n fietsje heeft zien
verongelukken doordat hij werd geschept
door een auto. Begrijpelijk dat zij zegt: "Dat
wil je nooit meer meemaken, dus ik dacht: nu
ga ik uitzoeken hoe ik dit kan aanpakken!"
Na diverse contacten in de buurtapp is er bij
VVN een melding gedaan van een verkeersonveilige situatie. Die heeft de melding serieus
opgepakt en samen met de bewoners hebben
er inmiddels de eerste acties plaatsgevonden.
Zo werden er spandoeken opgehangen om de
in- en uitrijdende voertuigen op de maximale
snelheid van 30 km te attenderen. Daarnaast
verschijnen er steeds meer stickers op de

bloempotten, die op de smalle stoepjes worden gezet. Toch lijkt dit nog niet de gewenste
uitwerking te hebben. Inmiddels heeft VVN
een week lang metingen gedaan. Daaruit is
gebleken dat circa de helft van de passerende auto’s zich niet aan de maximumsnelheid
houdt. De bewoners zijn dat beu nu de cijfers
bevestigen wat algemeen al werd gedacht en
waargenomen. De verwachting is dat er nu
snel maatregelen worden getroffen!

outlook.com. Op de website Blokzijl.nl is meer
informatie te vinden over de commissies en
werkgroepen die zich bezighouden met de
diverse onderwerpen. We zijn overigens nog
op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden,
maar ook naar leden voor de commissies en
werkgroepen. Mocht u belangstelling hebben,
neem dan contact op met de voorzitter Pieter
Muller van PB Blokzijl, 06-51526385.

Inloopbijeenkomst
Zonnepark Blokzijl
Organisatie: Coöperatie Steenenergie
Wanneer: woensdag 9 juni 2021
Voor:
alle belangstellenden
Waar:
in MFC De Ploats
Hoe laat:
opgave van te voren via
info@steenergie.com
U ontvangt daarna een bevestiging met aankomsttijd. Er wordt gepland vanaf 19.30 uur in
de avond. Uiteraard mag u uw voorkeur voor
tijd opgeven.
Welke informatie kunt u verwachten? Er zijn
mensen aanwezig van Coöperatie Steenergie
om vragen te beantwoorden over de coöperatie als organisatie en informatie te verstrekken over bijvoorbeeld lidmaatschap of andere
vragen. De Gemeente Steenwijkerland is ook
aanwezig. De gemeente kan op verzoek informatie verstrekken over beleid en proces.
Een landschapsarchitect van Eelerwoude zal
aanwezig zijn om het ontwerp toe te lichten
en uw ideeën daarover op te halen en vragen
te beantwoorden. Verder is er een virtuele
presentatie van het ontwerp te zien.

Blokzijl Klassiek in 2021-2022

Een terug- en vooruitblik
Het bestuur van Blokzijl Klassiek zag de hele
programmering voor het seizoen 2020/21
verloren gaan. Er was een mooi programma
samengesteld voor dit seizoen, mede mogelijk
gemaakt door vrijwillige bijdragen van sponsoren. Blokzijl Klassiek wilde niet steeds per
concert beslissen over wel of niet doorgaan.
Het bestuur heeft wel overwogen om voor
maximaal 30 personen concerten te organiseren op andere locaties, maar wat onze concerten zo uniek maakt is de combinatie van
kwaliteit van musici, de sfeer en de akoestiek
van de Grote Kerk in Blokzijl. Deze elementen
zijn aan elkaar verbonden en daaraan wilde
het bestuur vasthouden. Zowel naar musici
als bezoekers is gekozen om duidelijkheid te
scheppen. En steeds was van belang dat de
veiligheid van musici en bezoekers voorop
stond! Voor de musici die zouden komen optreden was het een bittere teleurstelling. Wel
heeft het bestuur hen financieel gecompenseerd met een bijdrage voor de kosten. Er is
gelukkig weer een nieuw programma vastge-

steld voor het komende seizoen.
Dat overzicht ziet u hiernaast
Verkoop van abonnementen en losse kaarten
Met het oog op de ontwikkelingen rondom
covid-19 en de vaccinaties is besloten
nog even te wachten met de verkoop van
abonnementen en losse kaarten.
Voor meer informatie:
www.blokzijlklassiek.nl en/of
a.jager@blokzijlklassiek.nl

Kalender Blokzijl Klassiek
Concerten in 2021/22 (ondervoorbehoud)
29 augustus 2021 | 15.30 uur
Blokzijl Klassiek met het Isabelle van Keulen Ensemble
10 oktober 2021 | 15.30 uur
Blokzijl Klassiek met Lucie Horsch, Nuala McKenna en Alexandra Nepomnyashchaya
7 november 2021 | 15.30 uur
Blokzijl Klassiek met Ronald Brautigam,
12 december 2021 | 15.30 uur
Blokzijl Klassiek met het Nederlands Jeugd
Strijkorkest
23 januari 2022 | 15.30 uur
Blokzijl Klassiek met Rosanne Philippens en
Julien Quentin
13 februari 2022 | 15.30 uur
Blokzijl Klassiek met Wishful Singing
20 maart 2022 | 15.30 uur
Blokzijl Klassiek met het Storioni Trio

Nieuws van 't Lam ontmoet
Op 4 juli vindt de kindervoorstelling ‘Uitbreken!’ plaats. Tijdstip 15.00 uur, locatie: De
Ploats. Voor mensen vanaf 4 jaar. 'Uitbreken!' gaat over bazige broertjes en slimme
zusjes en wordt verzorgd door Theatergroep Dolle Maandag.
Het verhaal van 'Uitbreken!': Grote broer en
kleine zus moeten slapen. Maar ze willen niet
slapen. Ze willen op avontuur. Samen sluipen
ze weg. Op de hoogste plank van de kast staat
de snoeptrommel. Grote broer is stoer. Hij
klimt omhoog om het snoep te pakken, maar
zijn knieën beginnen te knikken en zijn lip begint te trillen. Er is niks aan te doen, de trommel staat te hoog. Kleine zus is lief, ze troost
grote broer. En voor ze het weet lukt het haar
wel om de snoeptrommel te pakken.

Grote broer herpakt zich snel: ‘Dit is geen
gewoon snoep’, zegt hij stoer. ‘Het is alleen
voor grote kinderen. Voor kleine kinderen is
het heel gevaarlijk Als jij ervan eet verander
je!’ ‘O ja? Waarin dan?’ vraagt zus. ‘Je breekt
uit je vel als een slang, je krijgt klauwen en er
groeien lange haren uit je oren!’ zegt grote
broer. ‘Dat kan niet,’ zegt kleine zus. ‘Dat wil
ik dan wel eens zien!’ Dat vindt grote broer
best spannend. Een vrolijke, beeldende familievoorstelling over de liefdevolle strijd tussen een stoere broer en een dapper zusje.
Reserveren is noodzakelijk; er is GEEN kaartverkoop bij Primera Bollema in Steenwijk of
bij de COOP in Blokzijl. Entree: 5,- per persoon; kinderen tot 12 jaar kunnen gratis mee,
onder begeleiding van een volwassene.
Reserveren: karin@karinklomp.nl

Geslaagde 2e ‘Paasbus Voedselbankactie’
Vorig jaar was een groot succes en kon er
een stampvolle bus richting de voedselbank in Steenwijk. En ook dit jaar kijken
de mede-initiatiefnemers Annemarie en
Alko Tolner van het Prins Mauritshuis terug op een succesvolle actie. ,,Het goede
werk wat daar gedaan wordt voor mensen

en gezinnen die continue in de (financiële)
problemen zitten is belangrijk maar helaas
ook noodzakelijk. Voor veel gezinnen is het
niet vanzelfsprekend dat er iedere dag een
fatsoenlijke maaltijd op het bord ligt of dat
er af toe voor de kinderen iets extra’s is.
Maar ook aan de meest basale producten

zoals zeep en tandpasta is vaak een tekort
en onbetaalbaar voor de gezinnen. Annemarie en ik zijn dan ook zeer content met
de samenwerking in de Paasbusactie van
2021. Het is fijn om te weten dat we samen
meer kunnen, als ondernemers, als kerk en
als mens!’’, aldus Alko.

Nieuw vakantiepark Landal Waterresort Blocksyl
Landal GreenParks breidt opnieuw uit met
een luxueuze vakantie-bestemming: Landal
Waterresort Blocksyl. Het nieuwe vakantiepark ligt naast camping De Diepen. Het is de
bedoeling dat hier uiteindelijk ca. 109 duurzame en energiezuinige recreatiewoningen
gebouwd zullen gaan worden op ruime percelen met uitzicht over het water. De eerste
39 recreatiewoningen worden nu te koop
aangeboden. De woningen worden ontwikkeld en beheerd door Recreatieonderneming
De Kalkoven, gebouwd door bouwonderneming Veeneman en na oplevering verhuurd
door Landal GreenParks. De eerste woningen
komen in de loop van 2022 in de verhuur.

Het resort heeft een kleinschalig karakter
en is ruim opgezet. Groen en duurzaamheid staan centraal: het resort grenst aan
een Natura2000-gebied en zal vanaf de
opening gecertificeerd zijn met een Green
Key, hét duurzaamheidskeurmerk voor de
vrijetijdsindustrie. De broers Jan en Gerard Veeneman vormen de directie van recreatieonderneming De Kalkoven: “We zijn
er trots op om voor dit mooie park te kunnen samenwerken met een solide partner
als Landal GreenParks, die als internationale verhuurder haar naam verbindt aan
dit park.

Stoepkrijtwedstrijd
Stichting De Stad Blokzijl organiseerde tijdens de afgelopen Koningsdag een stoepkrijttekenwedstrijd voor de Blokzijlse jeugd. Voor
degene die extra lekker wilde lunchen tijdens
het tekenen, stelde het Mauritshuis een overheerlijke lunchbox samen. Het jureren verliep
op zeer originele wijze, namelijk door middel
van het inzetten van een drone! Met dank aan
Johan Kalthof. Winnaar werd de tekening met
‘We love Blokzijl’.

Blokzijl decor van nieuwe TV-serie
De Weerribben is het decor in een nieuwe tvserie over iemand die meisjes vermoordt. Linda
de Mol vertolkt een hoofdrol in de dramaserie,
waarvan de opnames volgende maand beginnen. ,,Het is goede promotie voor ons gebied”,
zegt Harold Viscaal, directeur van de stichting
Nationaal Park Weerribben-Wieden. De serie
gaat ‘Diepe Gronden’ heten.
,,Het is een heel spannende, beetje enge serie”,
zegt De Mol. ,,Ik speel een profiler die aan het
rechercheteam wordt toegevoegd om een profiel te schetsen van degene die het gedaan zou
kunnen hebben. Ik wilde heel graag een serie
maken zoals die geweldige Scandinavische se-

ries. Een beetje somber, een beetje grauw,
een beetje hard. Ik verheug me enorm op de
opnames.”
Will Koopman, onder meer betrokken bij hitseries als Gooische Vrouwen en Divorce,
doet de regie. ,,De regisseur is verliefd op
ons gebied”, zegt Viscaal in een reactie op
de plannen voor de serie. ,,We zijn blij dat
ze hierheen komen en spelen ze ons gebied
goed in de kijker. We hebben de ambitie om
als gebied het hele jaar aantrekkelijk te zijn en
niet alleen bezoekers naar Giethoorn te halen. Opnames in deze periode van het jaar op
verschillende plekken kunnen daarbij helpen.”

Zwembad weer open

Dodenherdenking

Een jaar geleden werd ook het zwembad
in Blokzijl geconfronteerd met covid-19. De
ernst en impact daarvan bleek veel groter
te zijn dan in eerste instantie gedacht werd.
De verwachting was dat na de Lockdown het
zwemseizoen van start kon gaan, maar gaandeweg werd steeds duidelijker dat door alle
maatregelen het steeds moeilijker werd om
op een verantwoorde wijze het zwembad te
openen. Terugkijkend op de afgelopen periode
laat het bestuur van het zwembad weten erg
trots te zijn op alle vrijwilligers, donateurs,
sponsoren en alle inwoners die het zwembad
een warm hart toedragen en bereid waren
om steun te blijven verlenen.
Inmiddels is het zwembad weer open. Hoe
het zwemseizoen er precies uit gaat zien en
wat er allemaal mogelijk zal zijn, is nog niet
bekend. Actuele informatie is te vinden op de
website van het zwembad:
www.zwembadblokzijl.nl

Ook in Blokzijl is 4 mei herdacht. Een klein
comité heeft bloemen gelegd bij het Joodse
monument en bij de oorlogsgraven van de 7
vliegeniers. De heer Gerard Huisman legde
samen met Marco Otto een bloemstuk namens de veteranen. Na het blazen van de
taptoe was er twee minuten stilte.
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