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In januari 1933 speelden zich even buiten Blokzijl angstige taferelen af toen
een groep vissers op een losgebroken ijsschots afdreef van de kust.
Onder de redders bevonden zich de broers Sijbrand en Piet Ruiter,
eveneens uit Blokzijl. Je vindt ze hier in de stamboom :
http://www.ruitersporen.nl/person.php?BM10918
In het verhaal ‘Van een ijsschots gered’ staat een krantenfoto van de
redders en de gereddenen:
http://www.ruitersporen.nl/verhalen/verhalen.php?story=172
Jammergenoeg is de foto heel klein en onduidelijk.
Tot mijn verrassing blijkt deze foto ook in het Gildenhuys in Blokzijl
aanwezig te zijn! Toen ik navraag deed kwam ik in contact met de heer
Bergkamp die me een mooi ingescand exemplaar opstuurde, die je
hierboven ook aantreft.
Hij vertelde me dat de foto meteen na de redding is gemaakt, en dat de
broers Ruiter inderdaad rechts van de roeiboot staan. Sijbrand links, Piet
rechts.
Deze foto heb ik nu bij het verhaal gezet. Met dank aan de heer Bergkamp
en het Gildenhuys!

Jaap Ruiter, voorzitter

STICHTING
In korte tijd heb ik nog een aantal boeken “De Ruijters van Muggenbeet” verkocht, en
ik ben nu aanbeland bij de laatste exemplaren.
Die moeten natuurlijk ook nog de deur uit, dus … iemand?
Een leuk idee om weg te geven als verjaardagscadeau of kerstsurprise!

VERHALEN
Toegevoegd:
Het dal van de Aa

Steenwijk is voor de ontwikkeling van de Kop van Overijssel van groot belang geweest.
De stad wenste een goede verbinding met de zee en heeft veel moeite gedaan om deze
door de eeuwen heen alsmaar te verbeteren.
http://www.ruitersporen.nl/verhalen/verhalen.php?story=174

VIDEOS
In het programma Studio Voetbal van 6 november j.l. was een kort portret van Sjoerd
Ruiter.
Sjoerd Ruiter werd de tweede Cruijff genoemd, maar kon de psychische druk van
topvoetbal niet aan. Sjoerd Ruiter staat hier in de stamboom:
http://www.ruitersporen.nl/person.php?BM4989

De uitzending vind je hier:
http://nos.nl/video/2141755-62-jaar-betaald-voetbal-sjoerd-ruiter.html
Daarnaast heb ik op internet nog meer materiaal over Sjoerd Ruiter gevonden:
Radio-interview van Pieter Webeling met Sjoerd Ruiter:
https://www.youtube.com/watch?v=9JWgAxctF_4
Gefilmd portret van Sjoerd Ruiter.
Voor Ruiter echt kon schitteren in het eerste van Ajax, stopte hij in 1972 echter
plotseling.

https://www.youtube.com/watch?v=E_W0Ia4rwLg

En nog wat andere leuke films:
Blokzijl zoals het vroeger was.
Leuke ansichtkaarten met jammergenoeg irritante beeldovergangen...

https://www.youtube.com/watch?v=0QwzS03GqtY

"Mattenschippersrace" Blokzijl 30 april 2016
Dit is een zeilwedstrijd voor traditionele zeilende vrachtschepen. De deelnemers moeten
zeilend het 'rondje Zwartsluis' afleggen. Vanuit Blokzijl voert de race over het
Giethoornse Meer, Jonen en de Beulaker Wijde via de Blauwe Hand en Beukers naar
Zwartsluis. Daar moeten de deelnemers een speciale opdracht uitvoeren; die opdracht
heeft altijd iets te maken met de oorsprong van deze race: het vervaardigen van
matten. Pas daarna mogen de deelnemers de terugtocht naar Blokzijl aanvaarden. Het
parcours brengt hen via het Zwarte Water, Kadoelen en Vollenhove terug in het mooie
voormalige Zuiderzeestadje.

https://www.youtube.com/watch?v=Wl9N6vuz0no

