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ZWARTSLUIS ONDER ZEIL 2017
De Stichting Zwartsluis onder Zeil nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de
vijfde 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 destijds 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 die in deze periode in Zwartsluis
plaatsvindt. Intussen zijn beide nieuwe sluisdeuren in het Meppelerdiep operationeel en
staat de nieuwe brug op z’n plaats. Nog een
half jaartje ‘ afwerken’, en Zwartsluis doet z’n
naam nog meer eer aan, met de Staphorstersluis, de Arembergersluis, de Kolksluis en de
Meppelerdiepsluis!

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 uur op de Handelskade.

Op woensdag 24 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.

Ook vrijdag 26 mei kunt u weer de prachtige
klassieke schepen bekijken en er eventueel
een kleine rondvaart op maken. Stap op één
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.
De hele dag kunt u verder genieten van een
Shantykorenfestival, (8 koren) georganiseerd
door onze eigen Kolksluuszangers, met optredens op vier plaatsen in het centrum.
Tijdens Zwartsluis onder Zeil editie 2013, werden gebouw Sluuspoort, aan de Handelskade
en het Botterhuus aan de Mastenmakersstraat
officieel geopend. Beide locaties, die onder
beheer vallen van Stichting Sluuspoort hebben zich intussen een vaste plek verworven
binnen de Sluziger gemeenschap. In gebouw
Sluuspoort vinden oa. het Toeristisch Informatiepunt, de Bibliotheek, Museum Schoonewel-

Op Hemelvaartsdag 25 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 en de vele Rondeen Platbodemjachten van de VSRP (Vereniging van Vrienden van het Stamboek Ronde
& Platbodemjachten) en de SKVR (Schipperskring Kooyman & de Vries en Van Rijnsoever)
Niet alleen de klassieke schepen zijn aanwezig, ook de Historische Automobiel Vereniging
(HAV), zal, vanaf 10.00 uur op de Handelskade

VOORWOORD BURGEMEESTER
Het is weer zover! Een nieuwe editie van
Zwartsluis onder Zeil is aanstaande. Een
tweejaarlijks evenement dat Zwartsluis
voor een aantal dagen tot een bruisende
plaats met heel veel bezoekers maakt.

KOM IN ZWARTSLUIS EN

NEEM HET ROER OVER
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Een prachtig evenement waarbij vanuit het
hele land liefhebbers van historische schepen
naar Zwartsluis komen. 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. In 2017 is Zwartsluis Onder Zeil
weer aan de beurt. Er is een mooi programma
samengesteld dat dit jaar nog wat uitgebrei-

Zwartsluis onder zeil / 25 / 26 / 27 / 28 MEI

le en de Historische Vereniging Zwartsluis onderdak. De Stichting Zwartsluizer Botter heeft
het Botterhuus sfeervol ingericht. De Botter
heeft een prachtige ligplaats en ook voor de
punter ZS5 en de in eigen beheer gerestaureerde Hollandse boot is voldoende water
beschikbaar. Beide gebouwen zijn gedurende
Zwartsluis onder Zeil toegankelijk. 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 27 mei
wordt ook feestelijk. Een uitgebreide braderie in het centrum van het dorp, wederom
georganiseerd door Streekevenementen
van Reinie van der Streek, nodigt u uit tot
langs slenteren, kijken en af en toe wat kopen. De braderie wordt dit jaar opgeluisterd
door Straattheater “Die Luyden van ‘t Hooge
Veene’ uit Hoogeveen en een tweetal Klederdrachtgroepen die ook een eigen show zullen
presenteren. Vanaf 12.30 uur verzamelen de
schepen zich om uit te varen naar het Zwartewater, waar het traditionele Admiraalzeilen
zal plaatsvinden. De Kolksluis opent zijn deuren om het admiraalschip, de ZS13, begeleid
door de vele ronde- en platbodemjachten uit
te laten varen voor een schouwspel dat goed
te volgen is vanaf de Havendijk. Onze burgemeester is voor deze gelegenheid ‘ Admiraal’.
Ook kunt u weer meevaren met diverse schepen, luisteren naar het jeugdorkest van Muziekvereniging Voorwaarts, het opzwepende
tromgeroffel van Energy X, rondwandelen

der is dan andere jaren. Het vlaggenschip van
Zwartsluis, de ZS13, is als vanouds het middelpunt van de vlootschouw, maar die is dit jaar
niet op Hemelvaartsdag, maar de zaterdag
erna.
Traditiegetrouw zullen vanuit het hele land
historische schepen naar Zwartsluis komen.
Het is, elke keer weer, een lust voor het oog
om al die historische ronde platbodems in
het water bij Zwartsluis te zien liggen. Ik ben
de eigenaren van die schepen, die vaak heel
veel vrije tijd in het vaarbaar houden van hun
schepen steken, 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 evene-

door Zwartsluis onder leiding van een dorpsgids, of vertederd kijken naar de jeugddansgroep Just Dance.
Rond 15.30 uur keren de schepen weer terug
via het Meppelerdiepsluis naar de Havenkolk.
En als de inwendige mens zo z’n wensen kenbaar maakt staat de horeca van Zwartsluis voor
u klaar met overheerlijke hapjes en drankjes.
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
ds. A. Bloemendal de dienst zal leiden 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.

ment 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
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
een voorname 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 visserman-gevoel door aan te monsteren op de ZS13 in Zwartsluis. In de zomer kunt
u zich aanmelden voor een avondtocht. Voor
een familiedag of een bedrijfsuitje kunt u ook
terecht om kennis te maken met de oudste botter van Nederland, de schitterende natuur en de
voormalige Zuiderzeestadjes van de IJsseldelta.
Afvaarten vanaf het Botterhuus aan de Mastenmakersstraat 17a in Zwartsluis. Voor informatie
en boekingen kijkt u op www.zs13.nl

‘‘een prachtig stuk
varend erfgoed’’
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.
Het schip wordt vandaag de dag 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’ (van oktober t/m juni) organiseert
de stichting maandelijks op de vrijdagavond activiteiten als lezingen en akoestische optredens
van bands en of muzikanten. Op vrijdagavond
26 mei tijdens de nacht van Zwartsluis treedt
om 20.00 uur de Ierse band Fin M’coul op in het
Botterhuus. De entree bedraagt €7,50 inclusief
een kop koffie.

deelnemers vanuit alle windstreken naar zwartsluis
De leden van de VSRP (vereniging van
vrienden van het stamboek ronde &
platbodemjachten) en de SKVR (schipperskring Kooyman & De Vries en van
Rijnsoever) en de overige eigenaren van
mooie platbodemschepen nemen ook dit
jaar weer graag deel aan Zwartsluis onder
Zeil 2017.
Als vlaggenschip van de verenigingen zal de in
1892 in Amsterdam bij scheepswerf Bernhard
aan de Lijnbaansgracht gebouwde boeier Ludana haar opwachting maken. Het schip, met
als eerste eigenaar de Leeuwardense notaris
Lette van Oostvoorne heeft een lange rijke geschiedenis, vol prachtige verhalen. Nog steeds
vaart ze rond en wordt goed onderhouden.
Oer-Hollands, een plaatje!
Ook dit jaar hebben de schippers en schippersvrouwen weer erg hard gewerkt om hun
schip tip top in orde te maken voor een mooi
nieuw seizoen van varen, zeilen en gezellig samen zijn. De deelnemers komen uit alle windstreken van Nederland en zijn soms al enkele

beleef de jaren 30
van de vorige eeuw

weken van te voren op reis om op tijd in Zwartsluis aanwezig te zijn. Tevens wordt de reis naar
Zwartsluis vaak in samenwerking georganiseerd als zijnde een “aanbreng tocht” waarbij
vanaf de start steeds meer schepen ‘aanhaken’
en gezamenlijk naar Zwartsluis varen onderweg genietend van de mooie plaatsjes langs
de route. Kortom ook dit jaar zullen in het
weekend van 24 tot en met 28 mei 2017 weer
veel mooie platbodemschepen Zwartsluis aan
doen om daar iedere dag deel te nemen aan
allerlei activiteiten. Tijdens deze evenementen
wordt u getoond hoe behendig de eigenaren
van deze mooie schepen zijn. Hoe doen ze dat:
door u de mogelijkheid te bieden mee te varen
op de schepen, dagelijks zullen er rondvaarten
worden georganiseerd. Ook kunt u getuige zijn
van het in en uit varen van de Kolksluis, het zgn.
‘‘schutten’’

Wiede) via een heen en weer parcours, (start/
finishlijn en 1 bovenwindse boei) volgens een
afvalsysteem om de hoofdprijs Hierbij komt
het aan op tactiek, zeilkennis, kennis van
wind en water, kennis van het wedstrijdreglement. Deze strijd is goed te volgen vanaf
het hoofd van de Havendijk.

Op donderdag en vrijdag van 14.00 tot 16.00
uur kunt u getuige zijn van spannende zeilwedstrijden, het zogenaamde match racen.
Hierbij strijden 16 schippers en bemanning
in telkens twee zeilpunters (Zeilvereniging ‘t

U kunt dagelijks aan de Handelskade veel
mooie schepen bewonderen de meesten net
weer fris in de lak gezet, koper gepoetst en de
nodige vlaggen in de mast, touwwerk opgeschoten en klaar om bewonderd te worden.

oldtimers
in zwartsluis

Ook zijn uit die periode in verhouding de
meeste auto’s overgebleven. Bij de meeste
bezoekers zullen de auto’s een glimlach of
een schok van herkenning of herinnering
teweeg brengen.

Ook dit jaar is de HAV (Historische Automobiel Vereniging) weer uitgenodigd om
Zwartsluis onder Zeil mede tot een succes
te maken. De HAV is een landelijke vereniging voor antieke en klassieke auto’s van
1900 tot 1980. Het merendeel van de auto’s
stamt uit de periode van 1930 tot 1970, simpelweg omdat het bezit van een klassieke
auto vaak iets te maken heeft met jeugdsentiment: ik had er zelf een, mijn ouders of
de buren hadden er een.

Welke schepen kunt u dit weekend bewonderen? Tjalken, Lemsteraken, Schokkers, Vollenhovensebollen, Botter, Blazers, Staverense
Jollen, Schouwen, Grundels, Hoogaarzen, Giethoornse punters, etc.
Boeier Ludana

Op zaterdag wordt er een “Admiraal zeilwedstrijd” gehouden; 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 (voorzeil).
Als afsluiting kunt u zondagmorgen getuige
zijn van een openlucht kerkdienst vanaf de
Botter ZS13 met daar omheen alle platbodemschepen met een gehesen fok, dit geeft een
geweldige sfeer zoals dat alleen in Zwartsluis
wordt vertoond.

‘‘antieke en klassieke
auto’s van 1900 tot 1980’’

Vanzelfsprekend zijn de bekende merken
zoals Ford en Citroën aanwezig, maar ook
merken uit lang vervlogen tijden zoals Plymouth of Dodge. Kortom, een nostalgisch
verleden is te bezichtigen aan de Handelskade op 25 mei van 10.00 tot 12.00 uur en
van 16.00 tot 17.00 uur.

Uiteraard zijn de enthousiaste eigenaren
altijd bereid om tekst en uitleg te geven
over de aanschaf, de eventuele restauratie
en daarbij de verkrijgbaarheid of het laten
maken van onderdelen.
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Aalt Selles,
Blokzijl,
tel. 0527-291375.
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Toertocht klassieke en oldtimers auto’s (HAV)
Aankomst/opstellen auto’s aan de Handelskade
Opening ZoZ door burgemeester ing. E.J. bilder
Dweilorkest “Kerkstraat”
Vertrek auto’s
Start rondvaarten ZS13 en VSRP
Dorpswandeling, vertrek vanaf Sluuspoort
Admiraalzeilen op het droge
Matchracing Punters, Zwarte Water
Voorwaarts haalt terugkerende auto’s op.
Zomerdijk naar Handelskade
Optreden Voorwaarts tegenover Sluuspoort
Auto’s aan de Handelskade
Springkussen Tamek
parkeerplaats Handelskade
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10.00 - 16.00 uur
10.00 - 10.30 uur
11.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
13.30 & 15.30 uur
13.00 uur
14.00 - 16.00 uur
15.15 uur
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4e SHANTYKORENFESTIVAL ZWARTSLUIS ONDER ZEIL / VRIJDAG 26 MEI
PROGRAMMA SHANTYFESTIVAL
PODIUM 01
DE BLIZZARD

PODIUM 02
SLUUSPOORT

PODIUM 03
BELLA ITALIA

KOLKSLUISKADE

HANDELSKADE

KERKSTRAAT

URKER VISPAVILJOEN
NIEUWEWEG

11.45 - 12.10 UUR DE AALZANGERS

KRAGGEKOOR

VÖR ANKER

RUNDEZANGERS

12.20 - 12.45 UUR KOP VAN ‘T ENDE

GRONAUER
SHANTYCHOR

KAPERSKOOR

DE
KOLKSLUUSZANGERS

RUNDEZANGERS

KRAGGEKOOR

TIJD

DE KOLKSLUUSZANGERS
Ook dit jaar organiseert het schipperskoor De
Kolksluuszangers weer een shantyfestival. En
wel voor de 4e keer. De Kolksluuszangers zijn
er trots op dat het organisatiecomité het koor
weer gevraagd heeft om mee te werken aan
dit prachtige maritieme evenement. Net zoals
voorgaande keren zullen er in het centrum van
ons mooie Zwartsluis met veel plezier weer
vele shanty’s, zeemansliederen en andere liederen die met het maritieme gebeuren te maken hebben ten gehore worden gebracht.
We hebben op 4 plaatsen een podium opgebouwd en wel op de Handelskade, Kerkstraat,
Nieuweweg en op de Kolksluuskade. In totaal
doen er weer 8 koren mee aan ons festival en
ze komen uit alle windstreken. Onze Oosterburen zijn op dit evenement ook aanwezig en wel
met twee koren. Wij heten alle koren van harte
welkom.
Het festival begint om 11.45 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:
1 De Runndezangers uit Emmer-Compascuum. Dit koor verzorgt vele optredens in de
zuidoosthoek van Drenthe. Het koor staat onder leiding van dirigent Jan Platje.

2 Het Shantychor Vör Anker uit het Duitse Papenburg. Deze plaats is vooral bekend van de
Mayer-Werft waar de grote cruiseschepen worden gebouwd. Dit schantykoor bestaat al sinds
1996 en begon met achttien leden. Deze leden
zijn het koor zeer trouw gebleven want vele
van hen zingen er nu nog. Ze zijn van harte
welkom in Zwartsluis. Zij doen voor de eerste
keer mee en verheugen zich er op mee te zingen op ons festival.
3 Het derde koor komt uit Harderwijk: 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 dat bij ons in Zwartsluis ook
weer doen. Dit zal vast gebeuren want Zwartsluis komt hen niet onbekend voor.

6

4 Uit ons buurdorp Belt-Schutloot komt Het
Kraggekoor. Dit koor, opgericht in 2000, is al
eerder op ons festival te gast geweest en wist
het publiek toen goed te vermaken met hun
muzikale klanken en liederen. Wij zijn dan ook
blij dat ze weer van de partij zijn.
5 Dit koor komt ook van de Veluwe en wel uit
Elburg. Het is het Elburger Zeemanskoor “Kop
van ’t Ende”. De oprichting van dit koor was
in 2001 en zij hebben ook al menig optreden
achter de rug. Zijn voor de tweede keer in
Zwartsluis en voor de eerste keer op ons festival aanwezig. Ook zij zullen voor een plezierige
dag zorgen. Op 24 juni gaan de De Kolksluuszangers op hun uitnodiging voor een festival
naar Elburg.
6 De Flevopolder is dit jaar ook weer vertegenwoordigd. Uit Lelystad komt het gemengde
Shantykoor “Kapers Koor Lelystad” naar Zwartsluis. Zij zingen al sinds 1994 naar hartenlust
hun shanty’s en zeemansliederen. Deze “kapers en kaapsters” waren twee jaar geleden
ook al bij ons te gast en dat is hun toen zo
goed bevallen dat ze dit jaar graag weer terug
keren naar Zwartsluis. Hopelijk beleven ze net
als twee jaar geleden weer veel plezier aan dit
evenement.
7 Ook uit Duitsland komt het Gronauer Shanty-chor. Dit koor met hun mooie blauw/witte
zeemanskledig was al eens eerder op ons festival. Zij hebben toen zo genoten van het festival
en zeker van ons dorp en het evenement dat
zij dit jaar graag weer willen terug komen. Het
doet ons veel plezier om het Gronauer Shantychor terug te zien in Zwartsluis.

8 En tot slot natuurlijk het organiserende koor
De Kolksluuszangers uit Zwartsluis. Ons koor
werd opgericht in het jaar 2000 en het heeft
al vele optredens verzorgd op festivals, bij
evenementen en niet te vergeten bij speciale
gelegenheden zoals bij de overdracht van de
coaster de Ambassadeur in Delfzijl. Ook bij
Delfsail zelf waren we van de partij. Verder verzorgt het koor optredens in verzorgings- en
verpleeghuizen.
De Kolksluuszangers kunnen zo’n evenement
niet organiseren zonder hulp van sponsoren en
co-sponsors. Wij bedanken dan ook De Groentemannen, Slagerij Bruintjes, Banketbakkerij
Roy Ekkelenkamp, de COOP supermarkt, HUBO
Veld en hotel Zwartewater voor hun bijdrage
aan ons festival. Het bestuur, leden, muzikanten,
dirigent en het organisaticomité van De Kolksluuszangers zien u graag op 26 mei a.s. in Zwartsluis op ons shantyfestival Zwartsluis onder Zeil.

Zwartsluis onder zeil / 25 / 26 / 27 / 28 MEI

12.55 - 13.20 UUR

VÖR ANKER

DE AALZANGERS

13.30 - 13.55 UUR

GRONAUER
SHANTYCHOR

KAPERSKOOR

14.05 - 14.30 UUR

KRAGGEKOOR

RUNDEZANGERS

14.40 - 15.05 UUR

KAPERSKOOR

15.15 - 15.40 UUR RUNDEZANGERS
15.50 - 16.15 UUR

DE
KOLKSLUUSZANGERS

16.30 UUR

PODIUM 04

DE
KOP VAN ‘T ENDE
KOLKSLUUSZANGERS

DE AALZANGERS

DE
KOP VAN ‘T ENDE
KOLKSLUUSZANGERS

VÖR ANKER
GRONAUER
SHANTYCHOR

VÖR ANKER

KRAGGEKOOR

DE AALZANGERS

KOP VAN ‘T ENDE

GRONAUER
SHANTYCHOR

KAPERSKOOR

SAMENZANG ALLE KOREN

KERKSTRAAT DWIJLORKEST
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. Nu 29 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.
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 winkel-

MUZIEKVERENIGING
VOORWAARTS
Voorwaarts, de Muziekvereniging
van Zwartsluis jubileert dit jaar. We
bestaan 95 jaar en laten dit natuurlijk
niet ongemerkt voorbijgaan.
Naast alle optredens in binnen- en buitenland staat dit jaar ook Zwartsluis onder Zeil
weer op de agenda.
De vereniging bestaat uit Orkest o.l.v.
Dethmer Jan van Heerde en de Malletband
onder leiding van Jan ter Haar.

sluitingstijd, 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
présence gegeven bij festiviteiten en
gelegenheden in de wijde regio.

De jeugd is ook heel actief bij Voorwaarts
waaronder het Jeugdorkest onder leiding
van Ilona Slomp en de slagwerkgroep Energy
X die Albert Dijkstra onder zijn hoede heeft.
Tevens heeft de vereniging nog een aantal
subgroepen zoals het Klarinettenensemble
en Brass ensemble Con Amore. Deze laatste
viert dit jaar ook een jubileum, ze bestaan 25
jaar en staan onder de leiding Menno Akse.
Kortom we zijn een actieve en veelzijdige
vereniging waar Zwartsluis trots op kan zijn.

BELEEF ZWARTSLUIS EN ZIJN OMGEVING
VANUIT SLUUSPOORT!
Binnen de muren van de fraaie Sluuspoort
panden aan Handelskade, Dwarsstraat en
Kerkstraat is veel culturele rijkdom te vinden.
Museum Schoonewelle is er het meest sprekende voorbeeld van en de geschiedenis van
Zwartsluis komt tot leven op de eerste etage,
waar u restanten vindt van de scheepvaart,
visserij en andere ambachten van Zwartsluis.
Sinds april 2017 heeft Bibliotheek Zwartsluis
ook haar intrek genomen in Sluuspoort.
Maar Sluuspoort is meer. Voor natuur, cultuur,
educatie en informatie bent u bij Sluuspoort
aan het juiste adres. In het centrum zijn vele
tientallen vrijwilligers actief om een rijk aanbod aan activiteiten te organiseren. Voor inwoners, plaatsgenoten maar zeker ook voor
de bezoeker en toerist. Door de prachtige
samenwerking binnen Sluuspoort zijn boeiende exposities, interessante activiteiten en
originele arrangementen ontstaan. Zo zijn er
verschillende ‘huisarrangementen’ met bijv.
een bezoek aan Museum Schoonewelle, een
havenrondvaart en een dorpswandeling.
Maar natuurlijk is Sluuspoort ook buiten de
‘poort’ actief. Met dorps-, streek- en kinderarrangementen. Want er is zoveel te zien, te
horen, te proeven en te beleven. Dus zijn er
samenwerkingen aangegaan met de lokale
horeca en middenstand, met o.a. het arrangement ‘Proef Zwartsluis’. Ook kunstschilder
Frederik Weijs, creatieve duizendpoot Albert
Greveling en (streek)activiteiten als Varen in
de Wieden, de nabijgelegen eendenkooien en
meerdere partners in Giethoorn en Belt-Schut-

JUSTDANCE ONDER ZEIL!
JustDance Zwartsluis bestaat bijna 10 jaar en
presenteert zaterdag 27 mei vol trots: JustDance onder Zeil! De afgelopen maanden
hebben in het teken gestaan van keihard trainen en de meiden zijn er klaar voor om hun
dans aan het publiek te laten zien. JustDance
is te zien van 14.30 tot 15.00 uur in het centrum van Zwartsluis! Namens onze dansgroepen zouden wij het erg leuk vinden en enorm
waarderen als u komt kijken.
JustDance Zwartsluis is in 2007 opgericht door
Joselien Koopmans en Anne-Sophie Kokol. In
de loop der jaren is JustDance uitgegroeid tot
een dansschool met, als hoogtepunt in 2013,
meer dan 100 dansgrage leerlingen! De leerlingen komen niet alleen uit Zwartsluis, maar
ook uit Belt-Schutsloot, Sint-Jansklooster en
Hasselt! Ons doel is te zorgen voor een toegankelijke, gezellige en warme omgeving waar ie-

sloot zijn opgenomen in de arrangementen.
Dat belooft veel goeds!
Museum Schoonewelle heeft dit jaar een geheel nieuwe start gemaakt. Op 1 april is de
nieuwe hoofdtentoonstelling ‘Eeuwenoude
Sporen’ geopend. Tijdens een wandeling door
de eeuwen heen maakt u kennis met mens en
dier uit de steentijd (hunebedbouwers en jagers) , mens en dier van nu in het vertrouwde
polderlandschap en met onze toekomst. Van
iedere fase in de tijd ziet u kenmerken die bij
de betreffende tijd van belang zijn aangaande
natuur en landschap.
In de Tagrijn worden dit jaar boeiende exposities verwacht. De expositie ‘Kikkers Enzo’ van
Jasper Oostland wordt opgevolgd door een
expositie van Harjo Martinus. In het najaar
maakt Harjo Martinus plaats voor Han van
Hagen met etsen van landschappen, dieren
en planten en Lia van Rhijn met keramiek en
bronzen beelden.
U kunt het hele programma nalezen op www.
beleefzwartsluis.nl en/of www.sluuspoort.
nl. Deze websites vormen de toegangspoort
voor alle (toeristische) informatie van en over
Zwartsluis. De arrangementen en activiteiten
staan hierop vermeld.
Natuurlijk bent u meer dan welkom in ons
fraaie onderkomen aan de Handelskade 25,
waar we u veel kunnen laten zien en beleven,
maar waar u ook leuk kunt winkelen en/of een
consumptie gebruiken.
dereen plezier mag hebben en welkom is om
lekker te kunnen dansen! Vanaf 2016 heeft
Deborah Kisjes het stokje overgenomen van
Joselien Koopmans en Anne-Sophie Kokol.
JustDance heeft het afgelopen jaar niet alleen
gedraaid op de inzet van Deborah maar ook
op de inzet van fanatieke danseresssen zoals
Evelyn van der Horst en ontfermt Karijn Haasjes die zich over de oudste twee dansgroepen
ontfermt.
Met z’n tweeën verzorgen zij de danslessen op de vrijdagen van 15.30 tot 20.30
uur. Deborah richt zich op de jongste
groepen in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar.
Karijn op de groepen 11 t/m 20 jaar.
Ben je nieuwsgierig geworden en lijkt het
je leuk om tijdens Zwartsluis onder Zeil een
kijkje te nemen? Wij laten jullie dolgraag op 27
mei een aantal dansen van ons zien.
Tot dan!

EDUCATIEF STRAATTHEATER EN VERSCHILLENDE
KLEDERDRACHTEN OP ZATERDAG
Zwartsluis en Hoogeveen hebben een gemeenschappelijke geschiedenis. Ze maakten
elkaar groot. De stichters van het dorp Hoogeveen, de Hollandse heren uit Leiden, stichtten ook de eerste turfmarkt van Zwartsluis,
waarna andere handelaren wel moesten volgen. ‘ Die Luyden van ‘t Hooge Veene’ kunnen
er uitgebreid over vertellen.
Maar ook over het dagelijks leven uit de 17e
eeuw, het veen, de arbeiders, de schippers, de
ambachten uit die tijd, wat de Gouden Eeuw
al niet allemaal in zich had. Die Luyden zijn
een Living History groep. Dat houdt in dat
de leden niet alleen de kleding dragen, maar
ook denken, redeneren, contact maken vanuit
die tijd. Alsof ze verdwaald zijn in de tijd. Als
ze in Zwartsluis zijn, zullen er dan ook zaken
moeten worden gedaan. Er is overleg met
hun turfmakelaar. Er zijn schippers die klachten hebben en te woord gestaan moeten
worden. Als de brouwer er ook is, is er bier te

NACHT VAN ZWARTSLUIS

VRIJDAG 26 MEI VANAF 21.00 UUR
CAFÉ DE BLIZZARD
Exposure

Exposure is al geruime tijd dé Feestband van
Friesland. Deze topformatie is niet voor niets
al jaren een graag geziene gast op (dorps)
feesten, bruiloften en evenementen, er weet
daar met een energieke show vol interactie
van een feestje een feest te maken!

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
te feesten en de flitsende lichtshow van Vos
Geluid zorgt voor de party sfeer.

BRASSERIE DE ALBATROS
Broadway

De ras entertainers treden op tijdens Zwartsluis onder zeil.
Broadway is een band waar de muzikanten
nog begrijpen waar het om gaat. “Het publiek
komt niet voor de band maar de band komt
voor het publiek.” Met een onuitputtelijke
energie komen de beste songs van heden en
verleden voorbij.

DJ-Dennie

Brasserie de Albatros heeft naast Broadway
ook DJ-Dennie geboekt. Ook DJ-Dennie weet
alles uit het publiek te halen door ze flink op
te zwepen met zijn stem. Het dak moet er af!
Handen in de lucht en voeten van de vloer!

bij het terras van cafÉ de sluus: wie zijn deze artiesten?

donderdag 25 mei:

Deze middag muziek op het terras met DJ
Kevin Smit, bekend van Radio NL, vanaf
15.00 uur, dat beloofd een gezellig middag
te worden met veel muziek van Hollandse
bodem.Wat goed is, komt snel.

zaterdag 27 mei:

Als vanouds sluiten we de gezellige dagen
weer af met straatmuzikant Willem Spans,
inmiddels al meer dan 10 jaar een begrip tijdens deze feestdagen. Dat beloofd een dolle
boel te worden vanaf 15.00 uur.

DJ Kevin Smit

Wat goed is, komt snel. Dat geldt zeker voor
Kevin Smit. De zanger uit Hoogeveen was nog
maar 16 jaar oud toen hij in 2008 doorbrak
met zijn debuutsingle Morgen wordt alles
anders. Vanaf dat moment nam zijn carrière
direct een grote vlucht.

DJ Badjas

Deze 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!

Willen Spans

Willem Spans is een veelzijdig artiest die op
diverse manieren inzetbaar is. Het repertoire van Willem bestaat uit alle mogelijke
muziekstijlen. Nummers uit de jaren zestig
tot aan de muziek van nu!

HORECA

proeven, zoals je het nog nooit hebt geproefd.
De kookpot pruttelt, wat zit erin? Wat at men,
wat dronk men? Er wordt verteld over de gezondheidszorg in die dagen. Boodschappen
worden rondgeroepen, zoals dat in die dagen
gewoon was. Er wordt verteld over hun beleving van die tijd. Ze weten hoe de Bijbelse
boodschap in die jaren klonk, want ze kerkten
hier ook, de Hoogeveners in Zwartsluis, als
ze met de schepen aan wal lagen. Heel wat
Hoogeveners zijn hier toentertijd in Zwartsluis
gedoopt. Het vuur brand. Die Luyden warmen
zich bij de haven. De verhalen komen vanzelf.
Of begin gewoon te vragen, maak contact
met elkaar. Dan wordt je deel van hun tijd.
Daarnaast komen er drie groepen in klederdracht hun opwachting maken over de markt,
zij informeren u met een klederdrachtshow
ook graag meer over de achtergrond en regels met betrekking tot hun kleding.
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ONTDEK DE WATERRIJKE REGIO VAN ZWARTSLUIS
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.

Foto: Handelskade Zwartsluis
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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. 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.

Advertentie Zwartsluis 120 x 89.pdf 1 9-2-2015 10:00:48

-

HAN

LS VERENI
DE

NG
GI

BEDANKT ALLE
SPONSOREN
EN
VRIJWILLIGERS
op de juiste plek
C

S

-

ZW

S

-

A R T SL UI
M

HOOFDSPONSOREN

Y

LS VERENI
DE

CM

NG
GI

HAN

MY

CY

-

ZW

IS

-

A RTSLU

CMY

K

rekenen wij
en rekent u op ons
www.bonsink-yacht-painters.nl
In onze toonzaal te Genemuiden vindt u het allernieuwste op het gebied
van sanitair, accessiores en centrale verwarming voor uw woning.

Breman toont u uitsluitend producten van toonaangevende fabrikanten.
Onze adviseurs staan met vakkundige kennis voor u klaar.

St. Recreatiecentrum

Als u onze showroom wilt bezoeken, vragen wij u een afspraak te maken,
zodat wij voldoende tijd voor u kunnen reserveren.

Zwartewater

INSTALLATIEBEDRIJF T. BREMAN
ZWARTEWATER

refit • stralen • polyester reparaties • interieur specialisatie
special effect • hout- en/of marmerimitaties • advisering
Genemuiden
project begeleiding
Industriestraat 29
telefoon 038 38 55 699
aluminium • staal • polyester • composiet • hout
fax
038 38 57 081
conservering • spuiten • plamuren • kwasten • Openingstijden
interieurshowroom:
INDUSTRIESTRAAT

GENEMUIDEN

BIJ ROTONDE RICHTING
HASSELT/ZWOLLE AANHOUDEN

BIJ ROTONDE
RICHTING
GENEMUIDEN
AANHOUDEN
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ONDER
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2017
met het hart
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SUBSPONSOREN

maandag t/m donderdag 8.00 - 17.00 uur
vrijdag
8.00 - 16.00 uur

Het Oude Diep 7b • 8064 PN Zwartsluis • Tel. +31 (0)38 38 66 836 • Fax +31 (0)38 38 68 221

WELKOM
BIJ

BREMAN

V&M Amusement BV

HORECA ZWARTSLUIS

DONATEURS
Veld

aannemersbedrijf b.a.vinke en zn.

BRUINTJES

KIERS
Organisatie van markten en evenementen voor bedrijven en particulieren.

Uw evenement is onze zorg!

www.streekevenementen.nl Tel. 0578-69 26 48

“ZWARTSLUIS ONDER ZEIL” KAN NIET WORDEN GEREALISEERD ZONDER DE BIJDRAGEN VAN SPONSOREN EN VELE VRIJWILLIGERS. OP DEZE PLAATS
WILLEN WIJ DE BEDRIJVEN BEDANKEN VOOR HUN BIJDRAGE EN DE VELE VRIJWILLIGERS VOOR DE VELE UREN EN ENERGIE DIE ZIJ AAN DIT EVENEMENT
HEBBEN BESTEED, ZWARTSLUIS IS HET WAARD!
Stichting Zwartsluis onder Zeil
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