
   MAURITS TIMES... 

De historie van het “Prins Maurits Weeshuis” gaat terug naar 
het jaar 1676. Tientallen jaren daarvoor (ca. 1590) was het 
Prins Maurits die het wezenfonds stichtte.
Het fonds groeide door de zelfwerkzaamheid der weeskinderen 
maar ook exploiteerde het wezenfonds een spinnerij, matten-
vlechterij en een verhuurafdeling. De weesmeisjes bedienden vlechterij en een verhuurafdeling. De weesmeisjes bedienden 
eeuwenlang de gasten van het stads- en kerkbestuur welke 
vaak in het weeshuis vertoefden. Het huidige weeshuisgebouw 
dateert uit 1873. In 1928 vertrok de laatste wees uit het 
weeshuis dat hiermee dan ook ter ziele ging.

De daaropvolgende jaren werd de Nederlands Hervormde 
Gemeente eigenaar van het gebouw en en deed het dienst als Gemeente eigenaar van het gebouw en en deed het dienst als 
ontmoetingsplaats voor de “Blokzieligers” met o.a. een 
zondagsschool en toneelactiviteiten. Ook bruiloften en 
uitvaarten behoorden tot de reguliere activiteiten.

In de jaren ’70 kwam het gebouw in het bezit van particulier-
en. Eerst was er een pottenbakkerij, daarna een kunstgalerie, 
museum, koffielokaal en uiteindelijk een restaurant. Het 
huidige Prins Mauritshuis bestaat sinds 1998 en is in 2010 
uitgebreid met de naastgelegen woning als Grand Café. Dit 
pand is nu letterlijk verbonden met het oude weeshuis en 
hier worden oude tradities voortgezet: een gezellig trefpunt 
voor alle bezoekers en bewoners van Blokzijl én culinair
tafelen in een huiselijke ambiance.
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genieten van onze koffie bij u thuis? De 
huisgemaakte chocoladebrownie meenemen? 

Een Maurits bittertje cadeau doen? 

Wij hebben diverse producten ontwikkeld die leuk zijn om te 
geven of om te krijgen en passen bij de uitstraling van ons 
bedrijf. U vindt ze in onze ijsshop en in het Grand Café. 

Stel zelf uw cadeaupakket samen, eventueel aan te vullen Stel zelf uw cadeaupakket samen, eventueel aan te vullen 
met een kleintje Maurits of dinerbon. 

DE HISTORIE VAN HET 
“PRINS MAURITS WEESHUIS” 


