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DE PLEK MET HEMELVAART!

Zwartsluis onder Zeil 2019
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De Stichting Zwartsluis onder Zeil nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de zesde editie
van Zwartsluis onder Zeil, de tweejaarlijkse tegenhanger van de Nationale Sleepbootdagen
tijdens het Hemelvaartweekend.
Zwartsluis onder Zeil is een knipoog naar het verleden, waarin schippers zeilend hun brood
verdienden met transport over water en in Zwartsluis hun goederen opsloegen of verhandelden. De Staphorstersluis en de Kolksluis waren dan ook van uitzonderlijk belang voor het vervoer vanuit de binnenwateren naar het open water van de Zuiderzee.
Daarom opent Zwartsluis zijn sluisdeuren ook dit jaar
weer voor de ronde- en platbodemjachten in het weekend van Hemelvaart met als middelpunt onze eigen
trots en Nationaal Varend Monument, de ‘Zwartsluizer
Botter ZS13’.
Trots zijn we ook op de uitbreiding van sluisdeuren bij
het Meppelerdiep. Zwartsluis doet z’n naam nog meer
eer aan, met de Staphorstersluis, de Arembergersluis,
de Kolksluis en de Meppelerdiepsluis!
Op woensdag 29 mei zullen de meeste schepen zich
melden in de sfeervolle havenkolk van Zwartsluis waar
ze worden welkom geheten door het vlaggenschip van
Zwartsluis de Botter ZS13. Tegen de avond ligt een ‘dik
pak’ schepen afgemeerd aan de Handelskade en worden de opvarenden bij het Botterhuus onthaald op een
welkomstborrel.
Op Hemelvaartsdag 30 mei wordt Zwartsluis onder
Zeil om 11.00 uur geopend door de burgemeester van
de gemeente Zwartewaterland, ing. E.J. Bilder.
Dit geheel wordt omlijst door de Zwartsluizer Botter
ZS13 en de vele Ronde- en Platbodemjachten van de
VSRP (Vrienden van het Stamboek Ronde & Platbodemjachten en de Schipperskring Kooyman & de Vries)
Niet alleen de klassieke schepen zijn aanwezig, ook
de Historische Automobiel Vereniging, HAV, zal vanaf 10.00 uur op de Handelskade aanwezig zijn om het
feest volledig te maken.
Oude tijden zullen herleven, zoals dat past in de rijke
historie van Zwartsluis. Rond 12.00 uur vertrekken
de auto’s, langzaam rijdend door de dorpskern waar
elke auto van deskundig commentaar zal worden
voorzien. Na hun rondrit in de omgeving wordt de
stoet omstreeks 15.30 uur weer binnengehaald door
muziekvereniging Voorwaarts, waarna ze nog enige
tijd geparkeerd te bewonderen zijn.
Zoals u gewend bent is er de hele dag muziek, met als
hoogtepunt een optreden van onze plaatselijke muziekvereniging Voorwaarts om 15.30 op de Handelskade.

Ook een aanbeveling deze dag is het “Zeilerslatijn” in
het Botterhuus om 13.00 uur. Op een zeer levendige
manier nemen Hans Veldman en Jan Smit u mee in
het heden en het verleden van het zeilen. Zeilvereniging Belterwiede brengt deze dag de ‘Optimist on Tour’
naar Zwartsluis. Tijdens dit levendige evenement zal
de havenkom gevuld worden met optimisten. Dit zijn
eenvoudige zeilbootjes. Kinderen van ongeveer 8-12
jaar (zwemdiploma verplicht) kunnen dan met z’n
tweeën in een optimist varen en ontdekken hoe leuk
dit is. Dus u ziet: voor elk wat wils deze dag! Het programma van deze dag sluiten wij spectaculair af met
de band Alice Springs op het podium bij de Blizzard.
Alice Springs is dé feest/folk act van Nederland.
We beginnen de vrijdag met een kinderrommelmarkt
aan de Handelskade. Traditiegetrouw staat de vrijdag
in het teken van het Shantykorenfestival georganiseerd
door onze eigen Kolksluuszangers met optredens van
8 koren op 4 podia in het centrum. Zo ook deze vrijdag
vanaf 12.00 uur.
Uiteraard kunt u ook weer de prachtige klassieke
schepen bewonderen en er eventueel een kleine rondvaart op maken. Stap op een van de jachten, het pontje
Sluuspoort of op de Botter ZS13 en bekijk Zwartsluis
onder Zeil eens vanaf het water. Ervaar de rust van
klassieke schepen onder zeil. Een lust voor het oog en
een ervaring die u niet snel zult vergeten.
Nieuw in het programma is de modelzeilbotenrace georganiseerd door De Blokzeilers DF65. Zij geven u de
gelegenheid om kennis te maken met een regatta van
11.00 uur tot 16.00 uur bij de Handelskade. Er zullen
zeilers aan de start verschijnen uit het hele land. Tevens zullen er demonstraties gegeven worden waaraan ook geïnteresseerden mogen deelnemen.
En dan is er natuurlijk weer (vanaf 21.00 uur) de Nacht
van Zwartsluis, waarin de Horeca van Zwartsluis zich
van haar beste kant laat zien.
Maar het houdt niet op. Zaterdag wordt ook feestelijk.
Om 9.00 uur starten we met de live uitzending van
Zwartewater FM vanaf de Handelskade met de alom
bekende en éénmalig terugkerende Mogguh-Show.
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Roel Schurink

Neem het
roer over

Een uitgebreide braderie in het centrum van het dorp
nodigt u uit tot heerlijk slenteren, kijken en af en toe
wat kopen. De braderie wordt dit jaar opgeluisterd
door de Dames van de Piepende Wielen, een vriendengroep met een gezamenlijke hobby: nostalgische en
antieke kinderwagens.
Vanaf 12.30 uur verzamelen de schepen zich om uit te
varen naar het Zwarte Water, waar het traditionele Admiraalzeilen zal plaatsvinden. Dit schouwspel dat goed
te volgen is vanaf de Havendijk.
In de middag kunt u kijken naar en meedoen met
de workshops van muziekvereniging Voorwaarts en
jeugddansgroep Dancing Devotion.
Ook is er een sneltekenaar aanwezig aan de Handelskade. We sluiten deze dag af om 16.30 uur met een
“Grande Finale” m.m.v. de Kolksluuszangers.
Tenslotte de zondag. Van oudsher dag van bezinning.
Ook voor Zwartsluis onder Zeil.
De rust keert weer in ons mooie Zwartsluis en we sluiten het evenement af met een openlucht kerkdienst te
water, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van
Zwartsluis.
U wordt van harte uitgenodigd deze bij te wonen vanaf 10.30 uur aan de Handelskade, waar de dienst zal
worden geleidt vanaf de voorplecht van de Botter
ZS13, met rondom de ronde en platbodemjachten
met gehesen fok. Het Sluziger koor Mixed zorgt voor
de muzikale omlijsting. Een unieke belevenis. Als de
weersomstandigheden ongunstig zijn, zal worden uitgeweken naar de Hervormde kerk in de Kerkstraat.
U ziet, Zwartsluis leeft een aantal dagen heftig, maar
er is ook plaats voor bezinning.
Wij heten u van harte welkom deze dagen!
Roel Schurink
voorzitter Stichting Zwartsluis onder Zeil.

Altijd iets om
naar uit te zien
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Onze gemeente kent veel tradities. Een daarvan is het tweejaarlijkse evenement Zwartsluis onder Zeil. Binnenkort is het weer zover. Zwartsluis gaat voor een aantal dagen
bruisen en heel veel bezoekers ontvangen.
De havenkade gaat weer vol liggen met prachtige
schepen. Vanuit het hele land komen liefhebbers van
historische vaartuigen naar Zwartsluis. De festiviteiten rond Hemelvaartsdag vormen een jaarlijks hoogtepunt voor Zwartsluis en Zwartewaterland. Het ene
jaar de Nationale Sleepbootdagen en het andere jaar
Zwartsluis onder Zeil. Beide evenementen zijn niet
meer weg te denken uit het evenementenprogramma
en altijd iets om naar uit te zien.
Er is een mooi programma samengesteld dit jaar. Het
vlaggenschip van Zwartsluis, de ZS13, is als vanouds
het middelpunt van de vlootschouw. Het is mooi om
te zien hoe deze botter door vrijwilligers goed wordt
onderhouden en daarbij ook het vakmanschap wordt
overgedragen aan de vrijwilligers. Traditiegetrouw
komen vanuit het hele land historische schepen naar
Zwartsluis. Het is, elke keer weer, een lust voor het
oog om al die historische rond- en platbodems in
het water bij Zwartsluis te zien liggen. De eigenaren
van de schepen steken veel vrije tijd in het vaarbaar
houden van hun schepen. Ik ben dankbaar dat ze het
publiek in Zwartsluis in de gelegenheid stellen van dit
erfgoed te genieten.
We verwachten weer vele duizenden bezoekers, maar
dat is voor Zwartsluis geen probleem. Ervaringen uit
het verleden geven het vertrouwen dat grote hoeveelheden bezoekers goed zullen worden ontvangen.
Zonder vrijwilligers is dit evenement ondenkbaar. Ook
dit jaar zijn heel veel uren vrijwilligerswerk in het organiseren gaan zitten. Ik wil de organisatoren en alle
andere vrijwilligers daarvoor hartelijk danken.
Ik hoop dat we onder een stralende zon, een aantal
prachtige dagen mogen beleven.
Ing. E.J. Bilder
(burgemeester van Zwartewaterland)

ZS13 de oudste
nog varende Botter
van Nederland.

Stichting Zwartsluis
Botter ZS13
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Geniet van een tocht door de tijd op een prachtig stuk varend
erfgoed. Met de Zwartsluizer Botter ZS13, vaart u zo terug
naar de vorige eeuw toen het IJsselmeer nog Zuiderzee was
en vissers iedere dag de zeilen hesen en het zeegat kozen
om hun netten neer te laten tussen grote scholen vis en weer
thuis kwamen met een bun vol van het ‘zilveren goud’. Vis
was eeuwenlang de bron van eiwit.
De historie en het schitterende en afwisselende landschap van de Kop van
Overijssel bieden u unieke vaartochten. Beleef en ervaar zelf het ultieme
vissermangevoel door aan te monsteren op de ZS13 in Zwartsluis. In de
zomer vaart de botter bij gunstig weer wekelijks uit voor een avondtocht.
Ook u kunt dan tegen een kleine vergoeding meevaren. Voorts is het schip
beschikbaar voor een familiedag of een bedrijfsuitje. Vanaf de oudste nog
varende botter van Nederland kunt u kennis maken met de waterrijke
natuur van de IJsseldelta en de voormalige Zuiderzeestadjes. Afvaarten
vanaf het Botterhuus aan de Mastenmakersstraat 17a in Zwartsluis. Voor
informatie en boekingen kijkt u op www.zs13.nl
De ZS13 is omstreeks 1865 gebouwd in Monnickendam. In die tijd telde de
bottervloot ruim drieduizend schepen. Daarvan zijn er nu nog een handjevol over. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw werd nog dagelijks met
de Botter gevist. Na allerlei omzwervingen is de ZS 13 gered door een stel
enthousiaste liefhebbers uit Zwartsluis die de prachtige Botter in Amsterdam ontdekten. Het ooit zo trotse schip deed daar dienst als blikvanger op
het terras van café de Zeilvaart nabij het IJ. In 1984 kwam de ZS13 terug
in Zwartsluis.
In 2000 werd de Stichting Zwartsluizer Botter ZS13 opgericht die het schip
in beheer nam. De Botter wordt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers onderhouden en ingezet voor zeiltochten en evenementen. De
Botter heeft de officiële status van Varend Monument. Om die status te
mogen behouden dienen de vrijwilligers alle restauraties (en die waren
echt nodig hoor) op traditionele wijze uit te voeren. Dikke planken op maat
buigen met gebruik van water en vuur. In afgelopen twee winters hebben
vrijwilligers van de Stichting spanten en gangen vervangen. Kom eens
langs op de Botter. De vrijwilligers vertellen u er graag alles over.
Sinds 2013 heeft de Stichting een schitterend onderkomen verkregen in
het Botterhuus. Het Botterhuus is geheel in stijl met het cultuur historisch erfgoed van de zeilvisserij door de vrijwilligers ingericht en heeft
daarmee een unieke sfeer die zich uitermate goed leent voor een breed
scala aan activiteiten. Hier heeft de ZS13 haar ligplaats, ontvangt de
Stichting haar gasten en komen de vrijwilligers regelmatig bijeen. Iedere
donderdagavond is er een inloopavond en is iedereen van harte welkom!
Sponsoren, donateurs, vrijwilligers, passanten, mensen die meer informatie willen over een vaartocht, de geschiedenis van de ZS13 of mensen
die graag vrijwilliger willen worden.
In de ‘winter’ (oktober tot en met april) organiseert de Stichting maandelijks op de vrijdagavond activiteiten als lezingen en akoestische optredens
van bands en of muzikanten.

Een ieder kan weer trots zijn
op de behaalde resultaten.
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Deelname aan Zwartsluis onder Zeil 2019 is mogelijk voor iedere schipper en of schippersvrouw welke in het bezit is van een mooie platbodem.
Platbodems hebben weinig diepgang en ze kunnen probleemloos droogvallen. In getijdewateren kunnen zij met laagwater op een zandbank liggend hoogwater afwachten.
In het waddengebied en de Zeeuwse wateren werd dit
vaak gedaan door bijvoorbeeld de schelpen-, wier- en
oestervissers. Hun schepen waren daarvoor voorzien
van een zwaar uitgevoerde bodem. In Zeeland: de
hoogaars en de hengst, in de Waddenzee: de Wieringeraak en diverse bolschepen. De kleinere platbodems
werden gebruikt voor de visserij en transport op het
relatief ondiepe binnenwater. In de provincie Friesland
werden platbodems (meestal tjalken en pramen) gebruikt om hun lading (turf, mest, terpaarde) door ondiepe vaartjes van Friesland naar het Westland en de
Randstad te vervoeren.
Originele platbodemjachten staan meestal ingeschreven in het stamboek ronde en platbodemjachten. Ook
de schepen van het type rondbouw, zoals de lemsteraak, Staverse jol en de boeier, behoren tot de familie van platbodemschepen.
Ook dit jaar leveren de leden van de VSRP [vereniging
van Vrienden van de Stichting Ronde en Platbodemjachten] weer een grote bijdrage aan Zwartsluis onder
Zeil.
Vanaf medio oktober 2018 is en weer hard gewerkt om
de platbodemschepen optimaal te laten glanzen en in
top conditie te brengen. Een bekend schipper zei altijd; wanneer je naar je schip kijkt moet je trots kunnen
zijn, en de tegemoet komende schipper[s] moeten een
stijve nek krijgen van het achterom kijken. En dat is
gelukt. Een ieder kan weer trots zijn op de behaalde
resultaten. En zijn dan ook graag bereid u dit te tonen
tijdens Zwartsluis onder Zeil.
De deelnemers komen uit alle windstreken van Nederland en zijn soms al enkele weken van te voren op reis
om op tijd in Zwartsluis aanwezig te zijn.

Kortom ook dit jaar zullen in het weekend van 30 mei
tot en met 2 juni weer veel mooie platbodemschepen
Zwartsluis aan doen om daar iedere dag deel te nemen
aan mooie evenementen. Tijdens deze evenementen
wordt u als publiek getoond; hoe behendig de eigenaren van deze mooie schepen zijn. Hoe doen ze dat:
door u de mogelijkheid te bieden mee te varen op enkele schepen, dagelijks zullen er rondvaarten worden
georganiseerd. Ook kunt u getuige zijn van het in- en
uit varen van de haven. Op vrijdag middag zijn er zeilwedstrijden voor teams, en op zaterdag vindt het admiraalzeilen weer plaats; welk eskader kan het langst
op 1 lijn varen en op het juiste moment en allemaal
tegelijk de Admiraal groeten door het laten zakken van
de fok.
Als afsluiting kunt u zondagmorgen getuige zijn van
een openlucht kerkdienst vanaf de botter ZS 13 met
daar omheen alle platbodemschepen met een gehesen fok, dit geeft een geweldige sfeer zoals dat alleen
in Zwartsluis kan worden vertoond.
U kunt dagelijks aan de Handelskade veel mooie
schepen bewonderen. Allemaal net weer fris in de lak
gezet, koper gepoetst, de nodige vlaggen in de mast,
het touwwerk opgeschoten en klaar om bewonderd te
worden.
Ook is het hier mogelijk deel te nemen aan een gratis
rondvaart op één van de schepen.
Welke schepen kunt u hier zoal bewonderen: Tjalken,
Lemsteraken, Schokkers, Vollenhovense bollen, Botter, Blazers, Staverense jollen, Schouwen, Grundels en
Hoogaarzen.
Graag tot ziens in Zwartsluis!

Zeilerslatijn

Klassiekers
op wielen
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Op Hemelvaartsdag tussen 13.00 -15.00 uur zullen Hans Veldman uit
Hasselt en Jan Smit u meenemen in het heden en verleden van de zeilvaart. Bij goed weer zitten zij op de Botter en bij slecht weer kunt u ze
vinden in de tent op het terrein bij het Botterhuus.
Hans Veldman zal vertellen over een “Asselter skippersfamilie”. Dat is
een presentatie geworden over 10 (varende) voorgeslachten, zijn eigen
generatie en de generatie er na die actief zijn in de binnenvaart. De Sluis
(Zwartsluis) komt er ook in voor.

Oldtimers
in Zwartsluis

Jan Smit heeft jarenlang een zeilschool gehad en kan heerlijk vertellen
over het zeilen in de Wieden en Weerribben. Eén ding is zeker, als hij
begint met vertellen dan houdt hij niet meer op!

Ook dit jaar zijn wij door de organisatie uitgenodigd als HAV (Historische Automobiel
Vereniging) om weer deel te nemen aan
Zwartsluis onder Zeil. Graag willen wij aan
dit verzoek voldoen.
Voor ons als deelnemers is het altijd weer
een gezellig evenement met veel publiek en
een gezellige sfeer. De HAV is een landelijke
vereniging met als doel het restaureren en
in stand houden van klassieke auto’s van 25
jaar en ouder.
Alle merken zijn welkom en zo ontstaat er
een grote verscheidenheid in bouwjaren en
soms lang verdwenen merken.
Toertochten en gezellige avonden maken
ook deel uit van het verenigingsleven. In
Zwartsluis tonen wij weer een aantal auto’s van de jaren 30 tot de jaren 80 van de
vorige eeuw. De eigenaren zijn altijd wel in
de buurt om tekst en uitleg te geven over
bijvoorbeeld de aanschaf, restauratie en de
verkrijgbaarheid van onderdelen. Graag tot
ziens in Zwartsluis op Hemelvaartsdag!
Aalt Selles. regiovoorzitter afd. Zwolle.

De Optimist on Tour komt
naar Zwartsluis onder Zeil
De Zeilvereniging Belterwiede brengt op 30 mei de ‘Optimist on Tour’
naar Zwartsluis. Tijdens dit levendige evenement zal de havenkom gevuld worden met optimisten. Dit zijn eenvoudige zeilbootjes. Kinderen
van ongeveer 8-12 jaar (zwemdiploma verplicht) kunnen dan met z’n
tweeën in een optimist varen en ontdekken hoe leuk dit is!
Voor de veiligheid krijgen de kinderen natuurlijk een zwemvest om. Verder varen er rubberboten rond om te kijken of alles goed gaat. Wanneer
je mee wilt varen dan hebben we nog wel wat tips: als je het water op
wilt moet je wel sneakers of gympen aan en zorg dat je warm genoeg
gekleed bent. Het is op het water altijd kouder dan op de kant. Een regenjack is fijn. En misschien zijn na afloop droge kleren ook wel handig!
Wil jij zelf een boot besturen en kennismaken met zeilen? Kom dan naar
de Handelskade van 13.00 uur tot 16.00 uur op Hemelvaartsdag. De
jeugd van Zwartsluis en omstreken hijst dan het zeil!

HET ROER OM

WATERKANTKOOR COMPAGNONSVROUWLU

08
DE AALZANGERS

5e Shantyfestival Zwartsluis onder Zeil - Vrijdag 31 mei
Het schipperskoor De Kolksluuszangers is opgericht in het jaar 2000 door een paar enthousiaste inwoners van het mooie Zwartsluis. Bij de oprichting was er vol op belangstelling voor het koor dat
resulteerde in meer dan 85 zangers. In de loop der jaren is het aan tal zangers teruggelopem. Nu
bestaat het koor nog uit ongeveer 40 leden.
Het koor heeft twee accordeonistes en een drummer. Het koor staat momenteel onder leiding van
Marinus Schoonewelle. Zoals zovele koren kunnen ook wij nog weer nieuwe zangers gebruiken. We
repeteren op de dinsdagavond van 20.00 tot 21.45 uur in onze vaste thuisbasis Hotel Zwartewater.
Kom vrijblijvend een keer langs op onze koorrepetitie.

Ook dit jaar organiseert het schipperskoor De Kolksluuszangers weer een shantyfestival. En wel voor de 5e keer.
De Kolksluuszangers zijn er trots op dat het organisatiecomité het koor weer gevraagd heeft om mee te werken en
dit prachtige maritime evenement.
Net zoals voorgaande keren zullen er met veel plezier in
het centrum van ons mooie Zwartsluis weer vele shanty’s,
zeemansliederen en andere liederen die met het maritime
gebeuren te maken hebben ten gehore worden gebracht.
We hebben op 4 plaatsen een podium opgebouwd en wel
op de Handelskade, Kerkstraat t/o bakker Nieborg, Nieuweweg (naast de Urker vishandel) en de Kolklsuuskade
voor brasserie de Bilzzard.
In totaal doen er weer 8 koren mee aan ons festival en ze
komen uit alle windstreken.
Wij heten alle koren van harte welkom op ons festival. Het
festival begint om 12.45 uur en zal om 16.30 uur worden
afgesloten met een samenzang van alle koren bij het podium op de Kolksluiskade. We hopen op een prachtig mooi
festival en op mooi zonnig weer. De volgende koren komen
naar Zwartsluis:
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Het Abel Tasmankoor
Dit gemengd koor komt uit het Westerkwartier in de provincie Groningen. Het is vernoemd naar Abel Tasman die
in 1603 in Lutjegast, nabij Sebaldeburen, is geboren. Het
koor treedt op in de kledij die toendertijd werd gedragen.
Het koor droeg eerst de naam “Vrouw aan Boord”. Maar
tijdens het rond de 400 jarige geboortejaar werd een Abel
Tasman Festival georganiseerd en kreeg het koor de nieuwe naam “Abel Tasmankoor’’.
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De Aalzangers
Het tweede koor komt uit Harderwijk en het is het Harderwijks Visserskoor De Aalzangers. Sinds 1985 bestaat
dit koor al. Zoals zij op hun website beschrijven brengen
zij het verleden tot leven! Nu maar hopen dat ze het verleden bij ons in Zwartsluis weer tot leven kunnen brengen.
Dit zal vast gebeuren want Zwartsluis komt hun niet onbekend voor. Zij nemen ook voor de tweede maal deel aan
ons festival. Zij verheugen zich zeer op dit feest en verblijven daarom ook het gehele weekend in Zwartsluis.

PROGRAMMA
SHANTYFESTIVAL

PODIUM 01
KOLKSLUISKADE

PODIUM 02
HANDELSKADE

PODIUM 03
KERKSTRAAT

PODIUM 04
NIEUWEWEG

11.45 - 12.10 uur

De Aalzangers

De Iselanders

De Pontonniers

Waterkantkoor

12.20 - 12.45 uur

Abel Tasmankoor

Het Roer Om

Barend Fox

Kolksluuszangers

12.55 - 13.20 uur

De Pontonniers

De Aalzangers

Waterkantkoor

De Iselanders

13.30 - 13.55 uur

Het Roer Om

Barend Fox

Kolksluuszangers

Abel Tasmankoor

14.05 - 14.30 uur

De Iselanders

Waterkantkoor

De Aalzangers

De Pontonniers

14.40 - 15.05 uur

Barend Fox

Kolksluuszangers

Abel Tasmankoor

Het Roer Om

15.15 - 15.40 uur

Waterkantkoor

De Pontonniers

De Iselanders

De Aalzangers

15.50 - 16.15 uur

Kolksluuszangers

Abel Tasmankoor

Het Roer Om

Barend Fox

16.30 uur

SAMENZANG ALLE KOREN

03

06

Barend Fox

De Iselanders

Uit Rotterdam verwelkomen we het schantykoor Barend Fox. Dit koor is in 1998 onstaan uit de roeivereniging van de Rotterdamse brandweer. De brandweer
nam ook deel aan sloeproeiwedstrijden. Na de wedstrijd werd er dan een pilsje (of iets anders gedronken)
en werd het in de kantine een gezellig feestje. Tijdens
die feestjes zongen de brandweerjongens uit volle
borst mee en zodoende is het shantykoor ontstaan. We
verheugen ons er op om dit koor in Zwartsluis te mogen begroeten.

Uit onze provincie hoofdstad Zwolle komt het shantykoor De Iselanders. Dit koor is in 1999 opgericht en
zingt, zoals ze op hun website vermelden, van harte
over het wel en wee van de zee. De Iselanders zijn al
een keer eerder in Zwartsluis geweest op ons festival.
Ook nu zijn ze weer van harte welkom en hopen dat ze
wederom veel plezier aan het festival beleven.
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Het Waterkantkoor
Compagnonsvrouwlu
We verwelkomen dit jaar ook een koor dat louter en
alleen uit dames bestaat. Het is het Waterkantkoor
Compagnonsvrouwlu uit Oosterwolde. Het koor dankt
zijn naam aan de vaart die door het dorp stroomt. De
Opsterlandse Compagnonsvaart en deze werd in vroeger jaren gebruikt voor de turfvaart. De dames, gekleed in een prachtige kleding, zullen zeker voor een
vrolijke noot zorgen.
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Het Roer om
Uit Barneveld begroeten we dit jaar het shantykoor Het
Roer Om. Dit koor is opgericht in 2007 en heeft al vele
optredens en festivals achter de rug. Het koor bestaat
uit ongeveer 45 mannen. Zij worden begeleid o.a. door
3 tot 5 accordeonisten een gitarist een drummer met
aanvulling van koorleden met Ierse fluit, dwarsfluit,
mondharmonica en doedelzak. We heten ze van harte
welkom.
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De Pontonniers
Uit het Zuid-Hollandse Papendrecht komt voor de eerste maal naar Zwartsluis het schipperskoor De Pontonniers. Zoals bij hun aanmelding als schreven willen
ze Zwartsluis op stelten zetten met hun koor. We zullen zien of ze dit gaat lukken. Na een verre reis zijn ze
van harte welkom om in ons dorp te komen optreden.
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De Kolksluuszangers
En tot slot natuurlijk het organiserende koor De Kolksluuszangers uit Zwartsluis. Ons koor heeft al vele optredens verzorgd op festivals, bij evenementen zoals
de Sleepbootdagen en natuurlijk ons festival Zwartsluis onder Zeil. Verder verzorgt het koor optredens in
verzorgings- en verpleeghuizen.

Het bestuur, leden, muzikanten, dirigent en
het organisaticomité van De Kolksluuszangers zien u graag op 31 mei a.s. in Zwartsluis
op ons shantyfestival Zwartsluis onder Zeil.
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10 Programma Zwartsluis onder Zeil
Woensdag 29 mei

Vrijdag 31 mei

Vanaf 14.00 uur

9.30 - 12.00 uur

Kinderrommelmarkt
- HANDELSKADE

Opstellen schepen
[via Meppelerdiepbrug]

Donderdag 30 mei

10.00 - 17.00 uur

13.00 - 15.30 uur

Aankomst schepen - HANDELSKADE

11.00 uur

Opening door Burgemeester Ing.
E.J. Bilder m.m.v. Energy-X
en de Botter ZS13 - FIETSBRUG

10.00 - 18.00 uur

Foodtruckplein - HANDELSKADE

10.00 - 10.30 uur

Aankomst/opstellen auto’s aan
de Handelskade - HANDELSKADE

12.00 uur

Vertrek auto’s voorafgaand door
Dweilorkest Kerkstraat vanaf
Handelskade - HANDELSKADE

12.00 uur

Start rondvaarten met Botter ZS13
en VSRP - HANDELSKADE

13.00 - 16.00 uur

Zeilvereniging Belterwiede
‘Optimist on Tour’ - MEPPELERDIEP

13.00 - 15.00 uur

‘Zeilerslatijn’ vertellingen bij
het Botterhuus - BOTTERHUUS

15.30 uur

Voorwaarts haalt terugkerende
auto’s op van de Zomerdijk naar
de Handelskade

15.30 uur

Optreden Voorwaarts op plein
bij het Oude Gemeentehuis
- HANDELSKADE

Rondvaarten met Botter ZS13
en VSRP - HANDELSKADE

10.00 - 16.00 uur

Modelzeilboten wedtrijd
- MEPPELERDIEP

10.00 - 18.00 uur

Foodtruckplein - HANDELSKADE

11.45 - 16.15 uur

Zaterdag 01 juni [vervolg]
12.30 - 13.00 uur

Admiraalzeilen met ZS13 als
admiraalschip - ZWARTE WATER
[Ook te bekijken vanaf het
Zwarte Water - Opgave:
www.varenindewiede.nl]

13.00 - 16.00 uur

Sneltekenaar - HANDELSKADE

14.00 - 16.00 uur

Shantykorenfestival, deelname
8 koren op 4 podia - CENTRUM

Dansworkshop Dancing Devotion
en workshop Voorwaarts
- HANDELSKADE

13.00 - 16.00 uur

15.30 uur

Zeilwedstrijd/demo
- ZWARTE WATER

14.45 - 18.30 uur

Buitenlessen Dancing
Devotion - BOTTERHUUS

16.30 uur

Samenzang Shantykoren
- PODIUM DE BLIZZARD

21.00 uur

Nacht van Zwartsluis - CENTRUM

Zaterdag 01 juni
9.00 - 12.00/17.00 uur

Uitzending Zwartewater FM
v.a. de Handelskade
- HANDELSKADE

10.00 - 17.00 uur

Optreden Kolksluuszangers
- HANDELSKADE

16.00 - 16.15 uur

Dancing Devotion; alle 4 de vaste
groepen treden op + resultaat
workshop - HANDELSKADE

16.30 uur

‘Grande Finale’ met
Kolksluuszangers en Dance
Devotion - HANDELSKADE

Zondag 02 juni
10.30 - 11.30 uur

Openlucht kerkdienst vanaf
Botter ZS13 [bij slecht weer in de
Hervormde kerk] - HANDELSKADE

11.30 uur

Braderie - CENTRUM

Koffie/thee aanwezig
- HANDELSKADE

15.30 - 17.00 uur

10.00 - 17.00 uur

Auto’s aan de Handelskade

Foodtruckplein - HANDELSKADE

12.00 uur

17.00 - 20.00 uur

11.00 - 15.00 uur

Band Alice Springs
- PODIUM DE BLIZZARD

Vertrek schepen - HANDELSKADE

Dames van de Piepende Wielen
in het centrum - CENTRUM

De Zintuigentuin van Albert Greveling (aan Het Singel, ter hoogte van de begraafplaats) is alle dagen toegankelijk, zolang
het licht is. Tijdens Zwartsluis onder Zeil is de galerie van Frederik Weijs in de Kerkstraat opengesteld voor publiek.
Alle dagen biedt Varen in de Wieden rondvaarten aan door de havens van Zwartsluis. Vertrek ieder half uur en de duur van
de rondvaart is 50 minuten. Prijs is € 5,00 p.p. (kinderen € 2,50). Opstaplocatie is bij Café De Blizzard in Zwartsluis.

11

P

€

P3

01

06

T

03

P2

02
P1

P4

04

T

P
05

Locaties activiteiten

Overige locaties

01 HANDELSKADE

06 COORDINATIECENTRUM / SLUUSPOORT

02 BOTTERHUUS

P

PARKEREN [VOLG DE BORDEN]

03 MEPPELERDIEP

€

PINAUTOMAAT

04 PODIUM DE BLIZZARD

T

TOILETTEN

05 ZWARTE WATER

Podia Shantyfestival

Brandweer / politie
ambulance: 112

P1

PODIUM 01 - KOLKSLUISKADE

P2

PODIUM 02 - HANDELSKADE

P3

PODIUM 03 - KERKSTRAAT

P4

PODIUM 04 - NIEUWEWEG

De gemeente Zwartewaterland
wenst u veel plezier tijdens Zwartsluis onder Zeil!
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Model zeilboten

De Piepende Wielen

Sinds 2006 zeilt een groep enthousiaste leden in Blokzijl met op afstand bestuurbare zeilboten, de Blokzeilers. Ze
doen dit zelfs op internationaal niveau
en organiseren regelmatig wedstrijden,
o.a. in de haven in Blokzijl.

Vriendengroep ‘De Piepende Wielen’ heeft een gezamenlijke
hobby: antieke en nostalgische kinderwagens. De kinderwagens dateren van de periode 1880 – 1970. Tevens dragen zij
daarbij bijbehorende kleding. De vriendengroep loopt door het
hele land en vinden dat erg leuk om te doen.

Na een langere periode van RC zeilen
hebben de Blokzeilers het roer omgegooid, er is gekozen om te gaan zeilen
met een standaard klasse boot, na een
aantal geslaagde proefvaarten is de keuze
is gevallen op de Dragon Force DF65. De
Dragon Force DF65 is een goed betaalbare boot van hoge kwaliteit die zeer geschikt is voor een standaard klasse RG65
Het motto van de club is “zeilen is plezier”
tijdens de trainingen en wedstrijden gaan
de zeilen bol en gaat het vooral om de lol.
Voor, tijdens en erna is er in het clubhuis
gelegenheid voor koffie, een hapje en een
drankje en is er volop gelegenheid om als
beste stuurlui aan de wal bij te praten.
Er wordt gezeild bij het Clubhuis de SAS
aan de Zuiderkade in Blokzijl. Daarnaast
worden er ook wedstrijden georganiseerd, o.a. in samenwerking met camping
Tussen De Diepen. En natuurlijk doen de
Blokzeilers ook mee aan wedstrijden en
presentaties in het hele land.
De Blokzeilers geven u de gelegenheid om
kennis te maken met een regatta uitgeschreven op Zwartsluis onder Zeil dagen,
vrijdag 31 mei van 11.00 uur tot 16.00 uur
Er zullen zeilers aan de start verschijnen
uit het hele land.
Tevens zullen er demonstraties gegeven
worden waaraan ook geïnteresseerden
mogen deelnemen. Kijk voor alle informatie ook op de website van blokzeilers.nl

Vooral omdat de jeugd van nu zich er geen voorstelling van kan
maken hoe het er 100 tot 110 jaar geleden uitzag met kinderwagens en de kleding.
Daarom laten zij dat graag zien. Zoals ze zelf zeggen; “Iedereen
vindt het geweldig om een stukje nostalgie te zien. Mensen vragen ons vaak over het hoe of wat uit die tijd en dat is heel leuk om
daarover uitleg te geven”. Wij kijken er naar uit om op zaterdag 1
juni naar Zwartsluis te komen.

Dancing Devotion
Dancing Devotion is een jonge dansschool die bruist van de
energie. In Hasselt, Genemuiden, Zwolle en Zwartsluis worden
de lessen gegeven in alle academische en urban stijlen. Met
haar enthousiaste docententeam en Christelijk identiteit wil
Dancing Devotion zich onderscheiden.
We hebben ontzettend veel zin om mee te werken aan het prachtige evenement ‘Zwartsluis onder Zeil’. We hopen onze stempel
te zetten met energieke workshops en toffe optredens. Kom jij
ook kijken en meedansen?
Enthousiaste groet,
Alinda Paarhuis-Pleijsier / Artistiek leider & docent
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Haal je
schuur
of zolder
maar leeg!
Radio Zwartewater FM live bij
Zwartsluis onder Zeil.

Kinderrommelmarkt
in Zwartsluis

Zaterdag 1 juni zal Radio Zwartewater FM, tijdens
het evenement Zwartsluis onder Zeil, een gedeelte
van haar uitzendingen verzorgen vanaf de Handelskade (Sluuspoort).

Tijdens Zwartsluis onder Zeil 2019 wordt
ook een kinderrommelmarkt georganiseerd. Kinderen van de basisschool mogen
hier hun oude speelgoed, boeken en andere spulletjes verkopen om zo een extra
zakcentje te verdienen.

Dit alles vindt plaats tussen 9.00 en 14.00 uur. Graag
geven we u alvast een overzicht van de programma’s
die we live gaan uitzenden.
We beginnen deze ochtend om 9.00 uur met de Mogguh Show.
Dit was tot voor enkele jaren een zeer populair programma bij
onze lokale omroep. Het werd destijds gepresenteerd door Marjan Blomsma en zij zal deze taak nu weer op zich nemen samen
met Thijs Corporaal, ook geen onbekende bij onze radio organisatie. De Mogguh Show is een gezellige ontbijtshow waarbij een
speciale gast aanschuift.
Daarna, van 10.00 tot 12.00 uur, is het de beurt aan Klaas Jan
Barneveld, een van de vaste presentatoren van Zwartewater Fm
Actueel. Vanaf de Handelskade zal Klaas Jan u van allerlei lokale
actuele zaken op de hoogte houden.
Tenslotte zenden we een muziekprogramma uit. Karl Vos presenteert zijn wekelijkse programma met vlotte muziek ook op
deze zaterdag weer. Omdat muziek niet mag bij ontbreken bij een
feestelijk evenement duurt deze uitzending in tegenstelling tot
andere zaterdagen een uurtje langer. Dus van 12.00 tot 14.00uur.
Karl Vos is tevens de technicus, die al de uitzendingen vanaf de
Handelskade mogelijk maakt.
We hopen dat we als lokale omroep op deze manier een steentje
bij kunnen dragen aan het prachtige evenement Zwartsluis onder Zeil.

De rommelmarkt wordt gehouden aan de
Handelskade. De kinderen kunnen vanaf
9.00 uur een plaats innemen op de marktlocatie. Om 9.30 uur start de rommelmarkt
tot 11.30 uur.
Om 12.00 uur heeft iedereen zijn eigen
plekje weer netjes opgeruimd. Op de markt
is het verboden te handelen in dieren, bloemen, groenten, kalebassen en sieraden.
De rommelmarkt is er voor en door kinderen en niet voor ouders of andere familieleden. De plek moet schoon worden achtergelaten. Spullen die niet verkocht zijn neem
je zelf weer mee naar huis.
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Welkom in Museum Schoonewelle! Welkom in Sluuspoort!
Sluuspoort aan de Handelskade, dé locatie van Zwartsluis onder Zeil, is het cultureel centrum van
ons Zwarte Water-dorp. Wij nodigen u van harte uit om een bezoek te komen brengen aan Sluuspoort.
Museum Schoonewelle is gehuisvest in Sluuspoort en biedt in deze periode van het jaar tal van boeiende exposities. De moeite van het bezoeken waard!
Trots is Museum Schoonewelle op de nieuwe wisselexpositie die zaterdag 25 mei van start gaat. Op de tweede
verdieping van het hoofdgebouw aan de Handelskade is
een bijzondere expositie ingericht met werk van (inter)nationaal bekende schilders, allemaal afkomstig uit NoordOost Nederland. ‘Noorderlicht, Soeliman’s keuze’ is de
titel van deze spraakmakende expositie waarin prachtige
schilderijen tentoongesteld worden van Ronald Soelieman, Peter Durieux, Annemarie de Groot, Melda Wibawa,
Flip Gaasendam, Riny Bus, Jan Velthuis en René Jansen.

de Kerkstraat is sinds kort ‘Van Akker tot Bakker’ te zien.
Deze expositie sluit aan bij ‘Eeuwenoude sporen’en laat
de weg zien die het graan aflegt tot bij de bakker. Van het
zaaien en oogsten met de hand, via paard en wagen richting industriële revolutie. Om te eindigen bij de moderne
wijze van akkerbouw, waarbij anno 2019 zelfs drones worden toegepast. Ook is er aandacht voor de rijke bakkersgeschiedenis van Zwartsluis. Op de eerste verdieping van
het hoofdgebouw (Handelskade) vraagt de rijke geschiedenis van het dorp Zwartsluis de aandacht.

Museum Schoonewelle is erg blij dat zij in samenwerking
met Ronald Soeliman deze aansprekende expositie van
het werk van gerenommeerde schilders hebben kunnen
inrichten. Deze tentoonstelling duurt tot en met zaterdag
27 juli.

Theetuin/Museumcafé
In Sluuspoort kunt u ook terecht voor een lekker kopje
koffie, thee of andere versterking van de inwendige mens.
Al dan niet met een lekkere koek. Ons Museumcafé en de
Theetuin bieden daarvoor alle mogelijkheden. En wilt u
zich even lekker terugtrekken en wat lezen, dan kan dat
ook in de Theetuin. Hier vindt namelijk de lokale bibliotheek onderdak en is het prettig toeven aan de leestafel.

Vaste collectie
‘Eeuwenoude sporen’ is een permanente tentoonstelling
en omvat een periode van zo’n 2000 jaar regionale historie en wording van ons landschap met een gewaagde
blik in de toekomst. In deze tentoonstelling komt u een
belangrijk deel van de Collectie Schoonewelle tegen met
geprepareerde vogels en zoogdieren. Deze tentoonstelling is te vinden op de begane grond van Sluuspoort, in de
Eefje Bols-zaal. Op de eerste verdieping aan de zijde van

In Sluuspoort treft u ook het Toeristisch Informatie Punt
(TIP) aan. Onze medewerkers vertellen u graag alles over
recreëren in Zwartsluis en de regio!
www.sluuspoort.nl / www.beleefzwartsluis.nl /
www.schoonewelle.nl
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Volop live
muziek
Alice Springs

DJ Appe

Op Hemelvaartsdag zal om 17.00 uur optreden
op het podium bij De Blizzard de Ierse feestband
Alice Springs.

De donderdagmiddag trappen we af
met een feestje. DJ Appe verzorgt
de beste hits die hij zelf meezingt en
staat garant voor feest.

Alice Springs is de Feest/Folk act van Nederland, ontstaan
in rokerige kroegen in het noorden van het land en doorgegroeid naar de grote podia van Nederland: Mainstage
Oerrock, Glemmer, Noppop, Spijkerpop, Veenhoop Festival en vele andere festivals en feesttenten.
Ze deelden het podium met Guus Meeuwis, Miss Montreal, Kensington, Di-RECT, Vangrail, Golden Earring, De
kast en TenTemPiés.
Springende menigten met een pure inslag; Akoestische
gitaar, banjo, viool, bas, trekzak en drumstel zorgen voor
een volle unieke sound. Opzwepende folksongs en jigs van
bijvoorbeeld The Dubliners, The Pogues en Flogging Molly
en Mumford & Sons. Alice Springs brengt knallende feestfolk naar alle festivals en tenten!
Sláinte!

Als echte Sluziger weet Appe precies hoe
hij het publiek bij de Sluus aan het dansen
krijgt. Muziek is zijn passie en dat maakt dat
de sfeer altijd goed is, zeker als hij zelf de
microfoon in de handen neemt.
Alleen maar glimlachen en plezier dat is
het motto voor de donderdag op het terras
van Café de Sluus

Willem Spans
Als vanouds sluiten we de gezellige
dagen weer af met straatmuzikant
Willem Spans, inmiddels al meer
dan 12 jaar een begrip tijdens deze
feestdagen. Dat beloofd een dolle
boel te worden zaterdag 1 juni vanaf
15.00 uur op het terras van Café de
Sluus.
Willem Spans is een veelzijdig artiest die op
diverse manieren inzetbaar is. Het repertoire van Willem bestaat uit alle mogelijke
muziekstijlen. Nummer van de jaren 60 tot
aan de muziek van nu!

Nacht van
Zwartsluis
Vrijdag 31 mei
vanaf 21.00 uur
Café De Blizzard - BAD SHOES
Bad Shoes bestaat uit 5 enthousiaste muzikanten die van elk optreden een onvergetelijk feest maken. Ze laten in medley-vorm alle
hits van toen en nu op je los.
Van de klassiekers van The Rolling Stones en Michael Jackson, Nederpop-hits van Marco Borsato en BLOF, naar de hits van Coldplay
en Kengington om daarna uiteraard af te sluiten met de beukers
van AC/DC en Queen. Niets is voor deze band te gek!
Niet alleen de muziek brengt je in hogere sferen, maar de show die
Bad Shoes weggeeft is er een om niet snel te vergeten. Vol energie
en overgave begeven de mannen en vrouw zich op het podium om
er samen met een publiek een spetterend optreden van te maken
met alles erop en eraan!

Café De Sluus - DJ BADJAS
Tijdens de Nacht van Zwartsluis toveren we de Schoolstraat om
tot de grootste en gezelligste buiten discotheek van Zwartewaterland, vanaf 21.00 uur zorgt DJ badjas voor de beats om op de
feesten en de flitsende lichtshow van Vos Geluid zorgt voor de party sfeer. Deze in de regio bekende DJ staat voor plezier. Wanneer
hij de platen draait is het gegarandeerd feest. Van jong tot oud,
iedereen zal zich vermaken met de beats van deze party animal!

Brasserie De Albatros - MILLSTREET
Bij Brasserie & Partypub “De Albatros’’ staat de band met de beste pop, rock, dance en party hits on stage! Namelijk de band Millstreet. Uitgeput en met een glimlach van oor tot oor weer naar
huis, dat is het doel van deze 6-mans formatie. “Wij barsten van de
energie en dat willen we graag delen: ‘Entertainment to the Max’
noemen we het zelf”.
Wil jij dit alles ook ervaren of hebben we je nog niet kunnen overtuigen? Kom dan vrijdag gezellig een drankje halen aan de Stationsweg en beleef het zelf! Het voorprogramma, de pauzes van de
band en de after party word verzorgd door niemand minder dan:
DJ D’Light.
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Dwijlorkest
Kerkstraat

Muziekvereniging
Voorwaarts

In 1988 is op initiatief van een aantal buurtbewoners van de Kerkstraat in Vollenhove, als
uitvloeisel van de buurtvereniging, het idee geopperd om tijdens het jaarlijkse bloemencorso
de straatversiering op een wat andere wijze dan
gebruikelijk is een feestelijk tintje te geven. De
Tirolerbuurt moest een Tirolerkapel hebben.
De kapel begon te repeteren bestond toen uit 8
personen.

Natuurlijk is muziekvereniging Voorwaarts tijdens Zwartsluis onder Zeil ook weer van de
partij. Voorwaarts bestaat uit een Harmonie
met 40 muzikanten en een Malletband met 30
slagwerkers.

Nu 31 jaar later is dit uit gegroeid tot een volwaardig dweilorkest van 16 personen, waarvan 2 die er in 1988 ook bij
waren. Het orkest heeft een bezetting van 6 trompetten, 3
trombones, 1 bariton,1 saxofoon, 2 bassen en drie drummers/percussionisten.

Voorwaarts verzorgt diverse optredens binnen en buiten
Zwartsluis en ook in het buitenland. We zijn een veel geziene tijdens de wandelvierdaagses in de regio en ook geven we diverse concerten in Zwartsluis. Energy-X bestaat
uit ongeveer 20 enthousiaste slagwerkleerlingen die ook
meerdere optredens verzorgen!

In de eerste jaren was de frequentie van de oefensessies
afhankelijk van het al dan niet optreden van het orkest.
Tegenwoordig is, op een tweewekelijkse vrijdagavond na
winkelsluitingstijd, de werkplaats/oefenruimte bij Bennie
Holweg the place to be voor de leden van het Kerkstraat
Dwijlorkest.
Muziek maken is hierbij belangrijk, maar het plezier met
elkaar staat voorop. Natuurlijk met een lekker koud biertje erbij! De muziek wordt niet alleen in Vollenhove tijdens
het jaarlijkse bloemencorso, maar ook buiten Vollenhove
gewaardeerd. Regelmatig wordt acte de presence gegeven bij festiviteiten en gelegenheden in de wijde regio.

Er zijn ook nog verschillende subgroepen waaronder een leerlingenorkest, een gelegenheidskapel en de jeugd-slagwerkgroep Energy-X.

Tijdens de opening op Hemelvaartsdag zal Energy-X de
opening mede verzorgen, de rest van de vereniging komt
later deze dag ook in actie.
Op de zaterdag willen we wat anders doen dan dat u van
ons gewend bent. Voorwaarts zal dan workshops gaan
geven. Je kunt dan een instrument uitproberen onder begeleiding van één van onze leraren. Iedereen van jong tot
oud is welkom.

Braderie
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Na de Nacht van Zwartsluis, is er op zaterdag
de reeds lang bestaande markt tegelijk met
een mooi programma van diverse activiteiten.
We gaan dit jaar uit van een mooi aantal deelnemers,
met zowel kramen, als ook standplaatsen. Door een
mooie branchering zal er voor ieders wat wils zijn. Met
de combinatie van activiteiten en braderie denken we
hiermee jong en oud publiek te kunnen vermaken.
De organisatie Fryslanmarkten zal de markt opbouwen
vanaf 7.00 uur en de markt zal starten om 10.00 uur en
duren tot 17.00 uur. Wij nodigen lokale ondernemers,
verenigingen en hobbyisten uit om deel te nemen aan
de braderie, zodat u mogelijkheid heeft om zich aan
een groter publiek te presenteren.
Voor meer informatie en/of reservering;
www.fryslanmarkten.nl

Foodtruckplein
Nieuw tijdens het evenement Zwartsluis
onder Zeil is het foodtruckplein welke
staat opgesteld aan de Handelskade.
Drie dagen lang van 10.00 - 18.00 uur vind je hier diverse ‘keukens op wielen’ met een gevarieerd aanbod. Ga je voor Pakistaans, Grieks, een heerlijke wrap
of gewoon voor een vers bakje koffie?
Kom lekker proeven en genieten aan de Handelskade!

Bonsink Yacht Painters behoort al jaren bij de top van de jachtschilders. Met talloze
(inter)nationale referenties kan het schildersbedrijf van Derk Bonsink bogen op ongekend
veel ervaring. Het vaste team van kwalitatief hoogwaardige werknemers gaat wereldwijd
geen klus uit de weg. Of het nu om een jacht van 5 of 150 meter gaat.

“Meer dan schilderwerk alleen!”
Het Oude Diep 7b, Zwartsluis | +31 (0)38 386 68 36 | www.bonsink-yacht-painters.nl
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Ontdek de waterrijke
regio van Zwartsluis

In de Soete
Suikerbol

Zwartsluis is een prachtig dorp en een watersport recreatieparadijs bij uitstek. Het is een eldorado voor pleziervaarders,
zeilers, surfers, zwemmers, kanoërs en vissers. De skyline van
Zwartsluis wordt gevormd door de rivier het Zwarte Water en
haar twee kerktorens.

Bij Echte Bakker Nieborg aan de
Kerkstraat kunt u zaterdagmiddag
1 juni a.s. in de bakkerij de voorstelling “In de Soete Suikerbol”
bekijken.

Wie de tijd neemt om het dorp te bezoeken komt voor aangename verrassingen te staan. Een paar tips: Bezoekerscentrum
Sluuspoort en haar cultuurhistorische activiteiten, het voormalig armenhuis, diverse galerieën en de Zintuigentuin.
Drie Hanzesteden
Op steenworp afstand van Zwartsluis liggen de drie Hanzesteden Kampen, Zwolle en Hasselt. Prachtige steden vol cultuur en
historie en waar het Hanzeverleden nog zichtbaar is. Iedere stad
heeft zijn eigen sfeer en charme. Maak een mooie stadswandeling of ga winkelen in de oude straatjes met monumentale panden. In het nabijgelegen historische stadje Genemuiden is een
bezoek aan het Tapijtmuseum de moeite waard.
Nationaal landschap Ijsseldelta en
Nationaal Park Weerribben-Wieden
Fiets- en wandelliefhebbers ontdekken vanuit Zwartsluis eenvoudig de omliggende natuur. Het polderlandschap van Ijsseldelta met zijn kronkelende dijkjes en oneindige vergezichten zijn
prachtig. Wie de andere kant op gaat belandt in het Nationaal
Park Weerribben-Wieden. Het grootste laagveenmoerasgebied
van Noordwest-Europa met plassen, meren, kanalen en hooilandjes. Publiekstrekker is het schilderachtige waterdorp Giethoorn. Erop uit!
Voor wie op zoek is naar een leuk dagje uit of een vakantie: kijk
op de website ontdekdeijsseldelta.nl of op visitweerribbenwieden.com en vind de leukste adressen en routes in de regio! Voor
wie persoonlijke tips wil: Ga naar het Tourist Info in Sluuspoort.

De echte Bakker Piet Nieborg organiseert
deze ludieke voorstelling in zijn bakkerij
vanwege zijn 25 jarig bestaan.
Het cabaretprogramma begint om 13.00
uur en iedereen is van harte welkom in
de winkel aan de Kerkstraat.
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Zwartsluis onder Zeil bedankt
alle sponsoren en vrijwilligers!
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Organisatie
Het evenement Zwartsluis onder
Zeil wordt georganiseerd door de
Stichting Zwartsluis onder Zeil.
Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Roel Schurink - Voorzitter
Jeroen Troost - Penningmeester
Marjan Blomsma - PR en Media/secretariaat
Gert Moeken
Hans Joosten
Ria Eilerts
Thijs Corporaal
De stichting wordt ondersteund door
vele vrijwilligers.

Colofon
Deze krant is een uitgave van de
Stichting Zwartsluis onder Zeil en
is in een oplage van 32.000 exemplaren gedrukt en huis-aan-huis
bezorgd in Zwartsluis, Hasselt,
Genemuiden, Stadshagen, Meppel, Vollenhove, Sint Jansklooster,
Wanneperveen en Belt-Schutsloot
plus de recreatievoorzieningen in
de regio Weerribben Wieden.
Ontwerp, lay-out, vormgeving en druk:
Drukkerij Kuiper - Zwartsluis
De uitgever is veel dank verschuldigd aan
al degenen die hebben meegewerkt aan
de totstandkoming van deze programmakrant.
Overname van artikelen is toegestaan indien
hiervoor toestemming is verleend door de uitgever. De inhoud van deze krant is met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De
uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele fouten, in welke vorm dan ook, in
deze krant.

Horeca
Zwartsluis

Wij wensen iedereen
vrolijke en zonnige
dagen toe!
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