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Van het Huis 



Wie jarig is, trakteert. En dit magazine is ons cadeautje. 
Leesvoer “Van het Huis” dus. Want het Prins Mauritshuis in 
Blokzijl heeft wat te vieren: in 2018 bestaan we 20 jaar en 
daarom pakken we feestelijk uit met een glossy vol foto’s, 
achtergrondverhalen én inspirerende recepten uit eigen 
keuken die uitnodigen tot een (herhaal)bezoek.

Klaar voor “a trip down memory lane”? We blikken terug naar hoe 
het begon, kijken vooruit omdat er altijd wat te wensen blijft en 
zo maken we samen een avontuurlijke reis door de tijd. Twintig 
seizoenen van bedenken, bouwen en beleven. Jaren waarin het 
Prins Mauritshuis een waardige plek verworven heeft in dit schilder-
achtige stadje dat ons zo dierbaar geworden is. Hier hebben we 
samen iets opgebouwd waar ons ondernemershart ligt en waar 
nog zoveel moois in het verschiet ligt. Een florerend horecabedrijf, 
direct aan de Havenkolk, dat zich hopelijk voortdurend zal blijven 
ontwikkelen. Aan ons zal het niet liggen.

Graag heffen we het glas op de toekomst, op onze medewerkers 
én trouwe gasten. Want ook dankzij jullie maken we een succes 
van dit bedrijf.

Cheers, lieve mensen!

Alko & Annemarie Tolner

Colofon 

“Van het Huis”  is een jubileumuitgave 
van Restaurant & Grand Café Prins 
Mauritshuis in Blokzijl
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mechanisch, door fotokopieën, opnamen of 
op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Alsjeblieft!
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Jonge dromers, professionele partners 

Je bent jong en je wilt wat. Kijk maar naar Alko Tolner 
(1976). Die knaap uit Vollenhove had van kleins af al 
de “drive” om iets te bereiken en zijn hart lag bij de 
horeca. In zijn stagejaar van de Middelbare Hotel
school in Zwolle zwierde hij al redelijk behendig in 
de bediening van perscentrum Nieuwspoort in 
Den Haag en het Ibis-hotel in Utrecht. Om, met het 
diploma op zak, terug te keren naar het nest in de Kop 
van Overijssel. Zijn eerste baan was chef-bediening bij 
restaurant De Otterskooi in Dwarsgracht.

Een broekie van 21

Tja, en dan komt de dag dat zo’n knul z’n vertrek 
aankondigt, omdat-ie iets moois voor zichzelf wil 
beginnen. En niet zomaar een raar achterafzaakje 
ergens in “the middle of nowhere”, nee, hij huurt een 
gerenommeerd bedrijf in een rijksmonument aan de 
Brouwerstraat in Blokzijl. Zo’n broekie nog, van amper 
21 jaar. Laat maar schuiven dat “broekie”. Alko is dan 
allang geen groentje meer en weet precies wat-ie wil. 
‘Stilletjes was dit altijd mijn grote droom’, bekent hij, 
‘en ik had meteen donders goed door wat een mooi 
bedrijf dit is.’ Zijn filosofie, in 1998? ‘Eten kun je overal 
wel, wij willen nét dat beetje meer bieden.’

Stiekem een beetje trots

Grote woorden, maar je moet hoog inzetten als je 
ambities hebt en een goede ondernemer wil 
waarmaken wat-ie belooft. Twintig jaar later zegt 
Alko daarover:  ‘Vanaf moment één heb ik erin 
geloofd. Het klopte. Hoewel alles heel anders is 
gelopen dan gedacht, maar dan zeker positiever.’
Hij kan er nu wel om lachen, die jeugdige overmoed 
van toen. Is stiekem best een beetje trots op die 
jongen met zijn dromen, die een gouden kans 
greep toen die voorbij kwam.
‘In de beginjaren werkte mijn leeftijd tegen mij’, denkt 
Alko. ‘Ik weet zéker dat er wel eens wedjes zijn af-
gesloten over hoe lang ik dit zou volhouden…’ Maar 
hij deed iedereen versteld staan. ‘Het respect is in de 
loop der jaren gekomen.’ 

Het Prins Mauritshuis groeide uit tot een geliefd 
begrip in de omtrek. ‘Het mooiste vind ik dat het 
bedrijf geworden is zoals ik zelf ben’, zegt Alko. ‘Een 
kameleon voor de buitenwereld, puur van binnen.’

 t

DE avonturen van
Alko & Annemarie Tolner

Officiële opening Prins Maurits-
huis. Die wordt verricht door de vorige 
exploitanten van het historische pand, 
Thomas en Francien van der Hooft. 
Hun pannenkoekenhuis maakt met 
huurder Alko Tolner een nieuwe start 
als café-restaurant Prins Mauritshuis.

Nog maar net een half jaartje draaien en dan 
al hoge ogen gooien bij de experts. Dan ben je  
lekker bezig. De bekende culinair columnist 
Hans van Swoll laat het zich goed smaken bij de  
piepjonge gastheer. In zijn rubriek “Over de Tong” 
in het Zwols Dagblad volgt op 17 september 1998 
een positieve recensie over onder meer de “prettig 
geprijsde menukaart” én de bediening: “Die is  
attent, vriendelijk en vakkundig”. Zo, die com- 
plimentjes kan Alko alvast in de zak van z’n nette 
colbert steken. Wat de pot zoal schaft die avond? 
Gerechten met een historische knipoog, zullen 
we maar zeggen. Snoekbaars Blokzijl, zalmfilet  
De Sluis, kippenlevers De Wezenkelder. Met boven-
dien een speciale aantekening voor de mosterd-
soep: “Een absolute topper”, jubelt de recensent. 
Om zijn lofzang af te sluiten met een kus van de 
meester: “Zo te proeven zit de kersverse uitbater 
op een goed spoor.”1998

Vrijdag
13 februari 

(da’s het lot tarten, zo’n 
datum, maar het pakte 

gelukkig goed uit)

1998



De voorname positie van Blokzijl

Ons verhaal begint feitelijk al bij Prins Willem van 
Oranje (jawel, die in 1584 door Balthasar Gerards in 
Delft werd vermoord), de pa van Maurits. Hij zorgde 
er tijdens de Tachtigjarige Oorlog voor dat Blokzijl een 
voorname positie kreeg en een vooruitgeschoven post 
van het Staatse leger werd. In 1581 stuurde de prins 
een garnizoen onder leiding van Diederik Sonoy naar 
Blokzijl, om er een versterkte schans op te werpen. 
Missie geslaagd! 
Met Prins Maurits van Oranje aan het roer kreeg 
Blokzijl stadsrechten én een eigen vlag (blauw, wit, 
geel en zwart), die je ook vandaag de dag nog 
geregeld ziet wapperen. Onder zijn bewind werd ook 
de schans succesvol uitgebouwd tot echte fortresse 
(een versterkte stad), compleet met aarden wallen, 
bolwerken en een gracht. De twee schutsluizen en 

nieuw gegraven havenkom de Kolk vielen 
binnen die vesting. In zijn oorlogsstrijd 
tegen de Spanjaarden wist Maurits 
belangrijke delen van Nederland te 
veroveren en daarmee vestigde hij zijn 
militaire reputatie. Met de gemeenschap  
 van Blokzijl had de krijgsheer goede  
  banden.

Prettig kennismaken kids, ik ben Prinsje Maurits. Yep, het kleine broertje van Blokzijls grote veldheer. Een vrolijke noot voor de kleinsten aan tafel. Mocht je me zoeken op de menukaart, je herkent me wel aan mijn favoriete jas: een harnas met rits (ja, van Mau-rits) en natuurlijk aan de hippe driekleur van dit stadje. Ciao!

Het weeshuis
Het huidige weeshuisgebouw aan de Brouwerstraat dateert “pas” van 
1873. Maar in de twee eeuwen daarvoor kende Blokzijl al een eigen 
weeshuis met een waaier aan lucratieve bedrijfstakken, dat een 
prominente plek innam in de stadsgemeenschap.

Klaar voor een lesje geschiedenis…?

Het Prins Maurits Weeshuis opende de deuren in 1676, ruim een halve 
eeuw ná het overlijden van zijn naamgever. Geschiedschrijvers betwisten 
elkaar wat over de herkomst van die naam. We gaan ervanuit dat Prins 
Maurits bij leven al een “wezenfonds” stichtte -  vóór 1676 werden wees-
kinderen bij gezinnen ondergebracht die daardoor een paar grijpstuivers 
kregen - en daarom is hij onlosmakelijk verbonden aan het latere weeshuis. 
Het is ook een eerbetoon, die naam. Blokzijl had tenslotte een bijzondere 
band met Maurits van Oranje en veel te danken aan de legendarische 
stadhouder en veldheer van de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. 
Kom, dan duiken we het archief in.

hommage aan een held

Maurits van Oranje



Geen luilekkerland 

Terug naar het weeshuis. Een plek waarbij we nu misschien de wenk- 
brauwen fronsen, maar het is een voorziening die je in de tijd moet 
plaatsen. Als gevolg van bittere armoede en honger, slechte hygiëne, 
ziektes en een belabberde gezondheidszorg werden de mensen niet oud. 
Daarom kwamen veel kinderen, na de dood van hun ouders, in een 
weeshuis terecht. Een luilekkerland was het daar niet. Verweesde 
jongens en meisjes moesten hard werken voor de kost.
Het Prins Maurits Weeshuis kende in de loop der tijd vele bronnen van 
bestaan: een eigen hennepspinnerij, een mattenvlechterij, een manden-
huis (waar geld werd geïnd van turfschippers, voor het gebruik van 
manden), een boerderij met grond en zelfs een rederij. Maar de weesjes 
werden zo links en rechts ook uitbesteed aan andere werkgevers, als 
dienstmeid, touwslager of matroos bijvoorbeeld. 

Goudguldens, “big business”

Het “Kinderwetje” dat kinderarbeid eind 19de eeuw aan banden legde, 
bestond nog niet en het kroost werd behoorlijk uitgebuit. Werkdagen van 
elf uur waren heel normaal. Het hervormde weeshuis was “big business”. 
De opzieners (vaak stond er wel een weesmoeder- of vader aan het hoofd) 
wisten overal wel een paar goudguldens uit te slaan. Door de verhuur van 
eigen materialen zoals ketels en weefgetouwen of de verkoop van water; 
het weeshuis had de grootste waterput van Blokzijl en daar kon je, voor 
een cent per emmer, drinkwater halen. Eigen ruimtes werden in slappe 
tijden ook grif verhuurd, als paardenstalling of pakhuis, maar óók voor  
“werelds vermaak” in de vorm van koorddansers, poppenspelers, 
muzikanten en komedianten.

Gebouw met veel gezichten

Jan Doze was de laatste wees die het pand in 1928 verliet. Na een grondige 
verbouwing had het oude weeshuis tal van functies. Het was 

verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente 
waar bruiloften en uitvaarten een plek 

vonden. Er werd gezongen, 
vergaderd en toneelgespeeld. 
Het pand wisselde nogal eens 
van eigenaar, er kwam een kunst-

galerie in en vervolgens Museum 
Reclamare (het eerste reclame-

museum van Nederland). Sinds de 
jaren 80 van de vorige eeuw zijn er 

diverse restaurants in gevestigd.

Wij zien de tuin of buiten-
ruimte als een verlengstuk van het woon-en werk-
plezier. Door creatieve en verrassende voorstellen, 
vakkundige realisatie en planmatig beheer en  
onderhoud, dragen wij niet alleen bij aan meer  
plezier aan de tuin of buitenruimte maar ook aan 
de gezondheid van de gebruikers.
De juiste beplanting vormt de basis voor meer  
genot, gezondheid, beleving en minimaal tuin-on-
derhoud. Mede door een eigen kwekerij  kunnen 
wij zorgdragen voor exclusieve beplanting en  
gegarandeerde kwaliteit.

Stel, je zoekt op internet naar een zomerse bestem-
ming. Er staan op een site foto’s van een hotel en 
een zwembad, maar...... geen planten en palm- 
bomen, hmm jammer. Op een andere pagina 
staan er bij een hotel wel prachtige palmbomen 
en mooie beplanting. Welk hotel zou je kiezen.......
juist.... met planten natuurlijk. Zo’n vakantie- 
gevoel kun je ook creëren in je eigen tuin. En .... het  
belangrijkste, niet eens met heel veel onderhoud.
 
Genieten en plezier beleven in je eigen tuin met 
vrienden en of gezin. Bel of mail ons en we maken 
een afspraak zodat je nog dit jaar kunt genieten 
van de tuin.

Graag tot ziens,
Erwin en Carole Vroegop

Bedrijf:  Vroegop hoveniers
Adres:  Steenwijkerweg 17A
 8316 RH Marknesse
Eigenaren:  Erwin & Carole Vroegop
www.vroegophoveniers.nl
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1999
Alko koopt het pand naast het restaurant, 

gaat er wonen en heeft er meteen grond bij 

voor 65 extra terrasstoelen. Annemarie 

Wester komt bij Alko in de bediening werken. 

Dát klikt meteen. De vonken spatten eraf.

Grootste culinaire uitdaging?
‘Voor mij was dat het Muziekfestival in Blokzijl, waar we op hoog niveau 
voor onze gasten hebben mogen koken. De uitdaging zit ‘m vooral het 
bedenken van gerechten, het bestellen van producten en juiste 
hoeveelheden en de organisatie en planning op de dag zelf.’

Onmisbaar keukengerei?
‘Mijn snijplank. Zonder snijplank ben je niet in staat producten op de juiste 
manier te bewerken en bovendien gaan je keukenmessen en de werkbank 
zo een stuk langer mee.’

Wat is jouw “signature dish”?
‘Moeilijk te zeggen; ik heb meerdere gerechten bedacht die ik zelf 
geweldig lekker vind smaken en er fantastisch vind uitzien.’

Favoriet op de kaart?
‘Als ik écht moet kiezen: de sukade met eigen jus. Van de visgerechten vind 
ik de Black Tiger garnalen heerlijk en dat gerecht ziet er ook zo mooi uit. 
We proberen constant smaken te verfijnen en zo de lat een beetje hoger 
te leggen. Zo houd je ook het vak uitdagend.’

Arie van der Linde 
(1984)

Keuken
In dienst sinds: 2015
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“Even een softijsje halen óf je trouwdag vieren, hier kan alles”

Vrumona feliciteert het Prins Mauritshuis  met 
hun 20-jarig bestaan in 2018. Wij willen dan ook als  
zakelijke partner proosten op deze mooie samen-
werking en langdurige relatie voor de toekomst.

Als een bedrijf 20 jaar bestaat is dat een beves-
tiging van vakmanschap, klasse en betrouw-
baarheid. Chapeau! Op naar de volgende 20 
jaar!

Bij Vrumona zijn we trots op onze 15 merken. Pepsi, 
Sisi, 7up en Royal Club vormen samen al jarenlang 
een zeer sterke basis van ons frisdrankassortiment. 
Met onze bijzondere merken als Sourcy, Rivella, 
Crystal Clear en Russell & Co in ons pakket onder-
scheiden wij ons in de frisdrankmarkt, ingegeven 
door veranderde wensen en keuzes om bewuster 
en gezonder te leven. Vrumona wil klanten en  
consumenten helpen om die gezonde keuze  
gemakkelijker te maken. 

Bedrijf:  Vrumona BV
 Antwoordnummer 2210
 3970 WD Bunnik
www.vrumona.nl

“Voor iedere dorst
een gezonde keuze”
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Alko en Annemarie gaan samenwonen. 

En omdat er in Blokzijl nog onvoldoende werk is 
voor allebei, beginnen ze een tweede avontuur; 
ze huren restaurant De Eetkamer in Vollenhove. 

Van januari 2001 tot december 2005 is Annemarie 
hier gastvrouw, daarna zetten ze samen de 

schouders onder het Prins Mauritshuis.

2001

2
Een blonde, jonge blom

Annemarie Wester (1979) was een hoogblonde jonge 
blom uit Vollenhove toen ze in 1999 bij Alko in de 
bediening kwam werken. ‘Parttime, als weekend-
kracht, ik zat toen nog op school.’ Detailhandel. Zo’n 
achtergrond komt altijd van pas tenslotte, daar kon ze 
straks alle kanten mee uit. De horeca gloorde nou niet 
direct als grote droom aan haar horizon. Ze bekent: 
‘Welnee, ik wilde eigenlijk sportlerares worden…’
Nou, het liep allemaal anders. Want “de baas” in 
Blokzijl was wel bijzonder leuk. En voor ze ’t wist was 
Annemarie tot over haar oren verliefd op de aardige, 
jonge uitbater. De liefde voor het vak kwam er 
gaandeweg gewoon bij. Zat bij het pakket in. ‘Zo 
rolde ik de horeca in, ik heb alles in de praktijk geleerd.’

Nieuw avontuur: stoere actie

‘In het prille begin van onze relatie wilden we bewust 
liever niet samenwerken, dat leek ons een beetje 
teveel van het goede; dan zat je de hele dag op 
elkaars lip.’  Bovendien stond “Blokzijl” nog in de 
kinderschoenen en was er onvoldoende werk voor 
twee volledige krachten. Zodoende splitsten tijdelijk
hun wegen. De periode in Vollenhove, van 2001 tot 
en met 2005, vormde een goede leerschool voor 
Annemarie die daar praktisch solo, met één vaste 
kok achter de schermen, de scepter zwaaide over 
restaurant De Eetkamer. De complete bedrijfsvoering 
lag op het bordje van de begintwintiger die in mum 
van tijd dan ook de fijne kneepjes van het vak leerde. 
‘Stoere actie’, vindt Alko. Omdat het Prins Mauritshuis 
sterk groeide en in het voorjaar van 2005 hun dochter 
Marjet geboren werd, besloten de twee hun avontuur 
in Vollenhove te beëindigen. Annemarie keerde terug 
op het zakelijke nest in Blokzijl.  

Wat ze zo mooi vindt aan hún Prins Mauritshuis? ‘De 
vrijheid, het zelf beslissingen nemen en het werken 
in een team met medewerkers.’ Annemarie is wel een 
pietje precies. Dus als het op de boekhouding aan-
komt is dat een klusje bij uitstek voor deze selfmade-
gastvrouw. ‘De financiële situatie strak bijhouden en 
tussentijds sturen, dat geeft mij veel voldoening. Dat 
ik dat samen met Alko kan doen geeft weer veel rust. 
We vullen elkaar uitstekend aan.’
 t 2000

DE avonturen van
Alko & Annemarie Tolner



Hemels witte romantiek

Onze tip: ’t Lam, de hemels witte vermaning in de 
Breestraat. Pure romantiek in roomwitte onschuld, 
dit stemmige, doopsgezinde kerkje op maar 2 
minuten lopen van het Prins Mauritshuis. Met een 
capaciteit van 120 gasten bij uitstek geschikt voor 
trouwdiensten. Bouwjaar 1700, dus die nette 
schoenen van je rusten wél op een brok 
geschiedenis. De vermaning koestert het zeldzame 
balustradeorgel dat nog vrijwel in originele staat is. 
Gebouwd door een gerenommeerde orgelmaker 
uit Zwolle en op Eerste Kerstdag 1858 in gebruik 
genomen, tijdens een feestelijke kerkdienst. Dat het 
er toen behoorlijk vrolijk aan toe gegaan is, blijkt wel 
uit het kasboek van de dominee die melding maakte 
van “vijftien flessen wijn en vele gebakjes”.
  
Ook anno nu is natuurlijk aan de inwendige mens 
gedacht. Na de officiële plechtigheid verwent het 
Prins Mauritshuis jullie en je bruiloftsgasten graag 
met een onvergetelijk diner of buffet en een 
swingend feest aan de kolk. Veel geluk samen!

PS: Een persoonlijke menukaart maken? Op zoek 
naar een passend huwelijksbedankje voor je gasten? 
Speciale wensen? Kom maar op, wij denken mee.

2003

2003
Mooi nieuws in 2003? 

Já en… nog eens ja! 

Op 27 juni 2003 treden 

Alko en Annemarie in 

het huwelijk.

2002

Voor de mooiste dag van je leven kies je toch ook 
het mooiste decor? Precies. Gelukkig heeft Blokzijl 
de looks al, het Prins Mauritshuis regelt de rest.

Wat een plaatje! De intieme Havenkolk is gedurende 
’t vaarseizoen gastheer van een complete armada aan 
kleine en grotere plezierjachten. Passanten en dagjes-
mensen slenteren door een historisch stratenpatroon 
dat opvallend goed intact gebleven is en waar het nog 
wemelt van de monumenten. Eeuwenoude hals-, trap- 
en klokgeveltjes staan in “de etalage” van Blokzijl te 
pronken. Kortom, een schilderachtig stadje om elkaar 
het ja-woord te geven. En velen gingen jullie al voor.

Ja!
… een romantische bruiloft in Blokzijl



Grootste culinaire uitdaging?
‘Het is de afwisseling die dit werk uitdagend maakt. De ene dag bereid je 
een mooi gerecht voor een klein gezelschap aan tafel, de andere dag mag 
je koken voor een grote cateringparty en moet je zorgen dat alles op tijd 
besteld en binnen is.’ 

Onmisbaar keukengerei?
‘Het één kan niet zonder het ander; het is juist de combinatie van 
apparatuur waarmee je tot mooie gerechten komt.’

Wat is jouw “signature dish”?
‘Ik ga voor de afwisseling in de menukaart, die maakt het koksvak voor mij 
spannend en uitdagend. Alles moet op elkaar afgestemd en in harmonie 
zijn. In de winter, als het rustiger is, hebben we natuurlijk wat meer tijd; 
dan is het mooi om wat te stoeien met gerechten waar je al je creativiteit in 
kwijt kunt.’

Favoriet op de kaart?
‘De gamba’s! Die zien er zo mooi uit en ze zijn zeer smaakvol. Bij de hoofd-
gerechten de rundersukade omdat je daar al je energie in stopt om tot 
het beste eindresultaat te komen. Bij de desserts ga ik voor de “uit elkaar 
getrokken appeltaart”, omdat hier superveel creativiteit in zit en er diverse 
bereidingen mogelijk zijn.’

Karel Boers (1972)
Keuken

In dienst sinds: 1999
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Zomaar een mooie dag in Blokzijl. Alko wandelt 

even binnen in de groentewinkel annex 
kruidenierszaak van z’n buren, Piet en Marry 

Doeven. Hij kiest een flesje wijn uit en laat 
dat als cadeautje inpakken. 

Dan zegt Marry terloops: “We stoppen ermee”.
Iedere ondernemer weet dat het pand van de 
buurman maar één keer te koop is. Toehappen 
dus als de kans voorbij komt. En dat doen de 
Tolners. In 2003 sluit Doeven de deuren en in 

december wordt het beeldbepalende pand aan 
de Havenkolk aangekocht. Het is een belangrijk 

keerpunt in de geschiedenis van het Prins 
Mauritshuis, omdat de ruimte ongekende nieuwe 

mogelijkheden biedt… Let maar op.

meer

Grand Café-Restaurant Prins Mauritshuis is  
             sinds een aantal jaren  een zeer gewaardeer-
de relatie van onze organisatie.
Wij hebben het ondernemersechtpaar Alko en  
Annemarie Tolner leren kennen als bevlogen en-
trepreneurs met oog voor beheersing van hun  
onderneming en waar nodig bereid te investe-
ren, in het licht van toekomstige ontwikkelingen, 
maar ook rekening houdend met het historierijke  
verleden.

Wij zijn er trots op vanaf de zijlijn een bescheiden 
bijdrage aan de administratieve, financiële en 
intern-organisatorische ontwikkeling van Grand 
Café-Restaurant Prins Mauritshuis te hebben  
kunnen  leveren. 

Tamek Accountants en Belastingadviseurs felici-
teert Alko en Annemarie Tolner en alle mede- 
werkers van harte met het 20-jarig jubileum van 
hun Grand Café-Restaurant Prins Mauritshuis, 
een onderneming met verleden en toekomst,  en 
wenst alle betrokkenen een prachtig jubileumjaar.

Bedrijf:  Tamek Accountants en 
 Belastingadviseurs
Adres:  Burg. van Ommerenweg 15
 8356 HN Blokzijl
Directeur/mede-eigenaar: 
 John Mondria
www.tamek.nl
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DE avonturen van
Alko & Annemarie Tolner 3

2004
Hap eens in een ijsje. In 

het voorjaar wordt de 
gloednieuwe ijssalon 

geopend in de voorma-
lige én compleet gere-

stylede groentezaak. 
Het Prins Mauritshuis 
maakt een groeispurt 

van jewelste en krijgt er, 
huppakee, 100 terras-

stoelen bij.
2004

‘Zij is mijn soulmate’

Daar denkt Alko gelukkig net zo over. ‘In Annemarie 
heb ik mijn gelijke, mijn soulmate getroffen. Zij durft 
net als ik risico’s te nemen en buiten de gebaande 
paden te denken.’ Haar sterke punten? ‘Zij is een 
ongelofelijk harde werker, een ijkpunt voor mij. Ze 
loopt voor de troepen uit en is zeer stressbestendig. 
Ze zal nooit concessies doen als het op kwaliteit 
aankomt.’ En zijn kracht? ‘Alko is enorm vernieuwend 
en dat bewonder ik in hem. Een echte doorzetter 
die zich sterk door zijn gevoel laat leiden. Soms 
wil hij iets te snel; dan ben ik de nuchtere, meer 
behoudende van de twee die even op de rem trapt. 
Ach, zo houden we elkaar mooi in balans.’

Bedenken, creëren, dóen!

Wat bepaalt het succes van hun Prins Mauritshuis? 
‘Het Prins Mauritshuis is een allemansvriend,’ vindt 
Alko. ‘Je bent er een beetje thuis, hoeft je niet 
opgeprikt te voelen. Het is ook een bedrijf met 
een authentiek verhaal, een stuk geschiedenis 
dat we graag koesteren.’ Annemarie: ‘In de loop 
der jaren is het ook een wezenlijk deel van ons 
geworden, deel van ons gezamenlijke leven.’
‘We hebben alles met eigen handen opge-
bouwd en voelen iedere keer dat er méér in 
zit. En dan proberen we dat ook te bereiken. 
Dan raken we enthousiast, komen in een 
soort creatiespiraal: bedenken, verkennen, 
creëren, uitvoeren, dóen.’ Dat vinden ze 
beiden mooie processen. ‘Daarnaast zijn 
we zuinig op onze mensen, zorgen we in 

de stad en de regio dat we elkaar kennen en ook 
gekend worden. In dat contact zit mede onze kracht 
en daarin kunnen we ons onderscheiden.’

Samen verder, op naar het volgende jubileum? 
Reken maar van yes. ‘We zijn gespiegeld in onze 
eigenschappen, dat maakt ons als partners tot een 
sterk team. Samen vormen we het gezicht van het 
Prins Mauritshuis, ook in de toekomst.’  Want de 
volgende generatie staat natuurlijk al half in de 
startblokken. ‘Ja, we zien dit ook wel als een trots 
stukje legacy, de nalatenschap voor onze twee 
meiden.’
 

Brandsma koffie - Al vier generaties lang voorzien 
we (horeca)bedrijven van kwaliteits koffie, thee en 
apparatuur. Met onze jarenlange passie en kennis 
bieden we met onze producten net dat vleugje  
extra qua smaak, presentatie, beleving en service.

In 1893 begonnen als kruidenier in het centrum 
van Bolsward en uitgegroeid tot een landelijk werk- 
ende koffie- en theespecialist. Onder leiding van 
directeur Menno Brandsma, de vierde generatie 
van het familiebedrijf, werd de focus de afgelopen 
twee decennia verlegd naar de verkoop en service 
van de bijbehorende apparatuur aan horeca en 
grootverbruikers.

Voor het serveren van een perfecte kop koffie of 
espresso  bent u bij Brandsma Koffie aan het juis-
te adres. Maar ook voor training of service kunt u 
bij Brandsma Koffie terecht. Naast haar eigen ba-
rista’s heeft Brandsma Koffie ook een zelfstandige 
en landeliijk opererende servicedienst die plaatst, 
onderhoud uitvoert en storingen oplost op de  
diverse koffieapparatuur.

SPECIALISTEN IN KOFFIE THEE APPARATUUR

20 jaar Prins Mauritshuis

Wij feliciteren jullie van 
harte met dit jubileum
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Bedrijf:  Brandsma koffie
Adres:  Hichtumerweg 13
 8701 PG Bolsward
www.brandsmakoffie.nl



2005
In april wordt dochter 

Marjet geboren.

2005

De ijskoude, witte hel

De schoorsteen kon er goed van roken, maar een 
pretje was het niet. In de Noordelijke IJszee en 
rondom Groenland moeten zich gruwelijke taferelen 
hebben afgespeeld, medio 17de eeuw. Het werk 
was wreed, smerig en de tocht levensgevaarlijk. De 
“witte hel” van het ijslandschap eiste ook z’n tol; 
sommige bemanningsleden werden geveld door 
kou of vielen ten prooi aan ijsberen. En wie het er 
fortuinlijker afbracht kon de handen aan dek uit de 
mouwen steken. Als speksnijder bijvoorbeeld. Want 
de vangst werd ter plekke versneden, uitgekookt en 
ingezouten.
Er was trouwens ook een eigen vloot die vanuit 
Blokzijl jacht op de walvis maakte. Een stuk 
dichterbij huis, in de Zuiderzee, kwamen al negen 
verschillende soorten voor en aan de kust strandde 
geregeld een bruinvis, potvis, orka of ander 
reusachtig exemplaar.

Baleinen voor korsetten

Weer thuis werd álles van de walvis gebruikt. 
Walvistraan werd in Blokzijls eigen traankokerij bij 
de Valse Trog verwerkt; buiten de stad, want het 
stonk enorm! Niet zo gek dus dat dit deel van het 
Noorderdiep in de volksmond “Traannest” werd 
genoemd.  Van kostbare oliën en vetten kon men 
stoken en lantaarns laten branden, baleinen waren 
geschikt voor hoepelrokken en korsetten, maar ook 
haarkammen, kwasten, bestek en schoenlepels. 
Beenderen, wervels en kaken kregen een tweede 
leven als omheining rond huis, dakgoot, stoepsteen 
of grafzerk. Tot in de jaren 50 van de vorige eeuw 
kwam je in Blokzijl nog af en toe zo’n hekje van 
walvisribben tegen…

Bodemschat: walviswervel

Een deel van de stadsbevolking nam deel aan de 
walvisvaart. Zo blijkt uit vrijstellingen van tol die 
de Ridderschap en Steden van Overijssel verleende 
aan Blokzijl. De stad maakte deel uit van de ‘Groen-
landsche of Noordsche Compagnie’, een kartel van 
steden dat actief was in de walvisvaart. Onze huidige 
Groenestraat is er nog naar vernoemd, want hier 
woonden vroeger de walvisvaarders. 
Het is een van de weinige sporen die herinnert 
aan de ijselijke avonturen op zee. In zowel de 
Groenestraat als Kuinderstraat zijn in het verleden 
wel enkele bodemschatten gevonden; een 
complete walviswervel bijvoorbeeld. Die kun 
je in stadsmuseum Het Gildenhuys bewonderen.

Walvisvaart goed voor vette jaren

Weesjongens geronseld,
gelukszoekers naar Groenland
Blokzijl ademt rijkdom. Maar de weelde kwam ’t stadje 
niet aangewaaid. Gelukszoekers maakten onder vaak 
barre omstandigheden verre zeereizen naar de Oost 
óf Groenland. Ook flinke knapen uit het Prins Maurits 
Weeshuis gingen mee ‘ter walvisvaart’.

Jonge knullen werden als knecht geronseld voor een 
maandenlang werkverblijf aan boord. Oudere weesjongens 
- vanaf achttien jaar moesten ze hun eigen brood verdienen 
– kozen soms vrijwillig voor een leven op zee. De avonturen 
in Arctische streken bezorgden Blokzijl korte tijd grote 
welvaart. De jacht op de enorme zoogdieren maakte 
na 1600 een explosieve groei door, mede dankzij 
succesverhalen van nationale zeehelden als 
Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck.



Grootste culinaire uitdaging?
‘De variatie van het vak. Maar als ik moet kiezen: de drukke zomerperiode 
is toch wel het leukst, zeker als je het samen met je collega’s allemaal weer 
voor elkaar krijgt!’

Onmisbaar keukengerei?
‘Mijn koksmes, daar kan ik niet zonder. Er moet altijd genoeg gesneden 
worden.’

Wat is jouw “signature dish”?
‘De kaart waarmee we nu draaien en die we met z’n allen hebben gemaakt 
vind ik heel mooi, omdat we er als koks veel in kwijt kunnen. De gebakken 
zalmfilet is een heerlijk gerecht, in combinatie met de knoflook-vadouvan 
saus (een Indiaas specerijenmengsel).

Favoriet op de kaart?
‘Het sukadevlees. Een lekker en mals gerecht!’

Linda Willemsen
(1979)

Keuken
In dienst sinds: 2003
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“We leggen de lat steeds iets hoger”

Na tien jaar beginnen we aan een nieuwe uit-
daging: verhuizen naar een totaal nieuw pand op 
een mooie zichtlocatie. ‘Een pand waar we u nog 
beter kunnen ontvangen en onze diensten ver- 
lenen. Want de klant staat bij ons altijd voorop. Niet 
alleen de te verkopen auto moet er spik en span 
uit zien, ook je eigen bedrijf moet er altijd top uit 
zien. Het is je visitekaartje en zorgt voor de eerste 
indruk. Uiteindelijk bepalen de details of je suc-
cesvol bent of niet. Daarom zijn we bijzonder trots 
op onze titel BOVAG Autobedrijf van het jaar in 
2012/2013. Dit was een kroon op de  inspanning-
en die we vanaf 2008 hebben gedaan. Het is een 
mooie erkenning van onze klanten zelf.’ Het past 
in de filosofie, die Marco van Beek al jaren toepast. 
‘Een auto verkopen is één, maar zorgen dat je klant 
tevreden blijft is twee.’ Hoe doet het bedrijf dat in 
de praktijk? ‘Door een goede gastheer te zijn. Gast-
heerschap is niet alleen voorbehouden aan restau-
rants en grand cafés als het Prins Mauritshuis; ook 
wij moeten dit elke dag waarmaken!’ 

Ons 10e jubileumjaar gaan we vieren  
in ons nieuwe pand! Samen met u!
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Bedrijf:  Autobedrijf Marco van Beek
Adres:  Oldemarktseweg 82
 8341 SH Steenwijkerwold
Eigenaar:  Marco van Beek
www.marcovanbeek.nl

Eind 2018 verhuizen we naar een nieuwe locatie...

Meer dan 100.000 occasions bereikbaar



Wij maken het u als watersporter graag 
naar de zin. Zodat u volmondig kunt zeggen: “Be-
stemming bereikt”! Want al vaart u straks verder, 
wij willen u toch uitnodigen om een paar uur of 
langer van uw boot af te stappen. Voor een terras-
je, een wandeling, fietstocht of meer.... In dit stukje 
Nederland is namelijk zoveel te zien en te doen. 
Het Weerribben-Wieden gebied biedt u een onver-
getelijke watersportvakantie, met cultuur, natuur, 
avontuur en fantastische restaurants!
 
Onze passantenhavens in Blokzijl, Giethoorn, 
Steenwijk, Vollenhove en Oldemarkt, zijn geopend 
vanaf 1 april t/m 31 oktober en u bent van harte 
welkom met uw boot of camper!
 
Kunt u geen afscheid nemen van de Weerribben 
& Wieden? Kies dan voor een vaste ligplaats in de 
havens van Blokzijl, Steenwijk of Vollenhove. Neem 
contact op met ons kantoor of één van onze haven-
meesters. Onze ligplaatstarieven zijn vriendelijk, 
net als wij…. 

Welkom!
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Bedrijf:  Stichting Havens
 Weerribben Wieden
Adres:  Kerkstraat 9a
 8356 DN Blokzijl
www.havensweerribbenwieden.nl

BESTEMMING
BEREIKT!

Stel dat je een stappenteller had; hoeveel kilometer loop je gemiddeld?
‘Ik zou het op mijn telefoon kunnen zien, maar die heb ik nooit op zak als 
ik werk. Een gok: tussen de 10 en 20 kilometer. Hangt ook af van je taak die 
dag; als je drankjes achter de bar maakt loop je natuurlijk minder dan bij 
het uitserveren.’

Gekste dat je ooit van een gast hoorde?
‘Vorig zomer vroeg een stel mij of ik nog ergens anders in de bediening 
zat. Ik zei dat ik alleen bij het Prins Mauritshuis werkte, maar ze hielden 
vol, wisten zéker dat ze mij de week ervoor bij een ander restaurant, in Belt-
Schutsloot, hadden gezien. Ah, toen snapte ik het: dat moet mijn eeneiige 
tweelingzus zijn geweest! Ik vond het heel bijzonder dat mensen mij 
“herkenden” en de gelijkenis tussen ons hadden gezien.’

Wat maakt werken bij het Prins Mauritshuis mooi?
‘De afwisseling. ’s Zomers hard werken met het hele team, in de winter-
periode doen we het rustiger aan om er het jaar daarna weer een mooie 
zomer van te maken. We hebben het erg gezellig als collega’s met elkaar; 
ik ben de jongste van het vaste team, maar dat maakt niks uit. De sfeer is 
prettig, ik ga elke dag met plezier naar mijn werk.’

Favoriet op de kaart?
‘Het driegangenmenu voor 25 euro. Dan kies ik een rode paprikasoep of 
bosuiensoep, als hoofdgerecht de diamanthaas met ketjaproomsaus en 
toe pannacotta!’

Lisa de Boer (1996)
Bediening

In dienst sinds: 2017
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Ingrediënten 
(op kamertemperatuur):

20 gr zout
40 gr mosterd

80 gr azijn 
140 gr eigeel (het eiwit wordt niet 

gebruikt) 
1,5 liter olie

Nodig: 
Keukenmachine

Bereidingswijze:
Meng de eidooier met zout, mosterd en azijn 
in de mengkom van de keukenmachine. 
Voeg dan druppelsgewijs olie toe 
terwijl de keukenmachine op de 
hoogste stand staat. 
Blijf draaien tot de olie volledig 
is opgenomen en et voilà: 
megasnelle mayo! 

Eén keer zelf gedraaide mayonaise bij je frietjes op bord en je 
koopt never nooit een potje weer. Wedden? Proef maar.

Maak het lekker zelf: mayonaise



Beschermd Stadsgezicht

In 1973 kreeg Blokzijl de status “Beschermd 
Stadsgezicht”. De tientallen gemeentelijke en 
rijksmonumenten worden gekoesterd en een 
aantal is in eigendom van de Vereniging Hendrick 
de Keyser, die zich sterk maakt voor het behoud 
van historische huizen. Een paar van de oudste 
juweeltjes uit begin en medio 17de eeuw vind 
je in de Kerkstraat en aan de Bierkade.

Wandelen door de eeuwen…

Wandelen door de eeuwen? Volg de route op 
het kaartje of haal een foldertje bij het Toeristisch 
Informatie Punt (Bierkade 9). De stadsroute voert 
je over een lengte van zo’n 2,5 kilometer langs 
het mooiste dat oud-Blokzijl in huis heeft. 
De wandeling start bij het TIP, leidt door de 
Kerkstraat (met Museum Het Gildenhuys) en 
het “schiereilandje”  de Rietvink op; hier waren 
vroeger enkele scheepswerven gevestigd.
Aan het eind van de Breestraat, op het Oude Verlaat, 
staat het doopsgezinde kerkje Het Lam. Op de 
hoek van het Oude Verlaat vind je het tweede van 
doopsgezinde signatuur, “De Gouden Grendel”, dat 
nu geen dienst meer doet als kerk. En nummer drie 
staat een beetje achteraf, halverwege de Noorder-
kade:  “De Zon” is nu een karakteristiek woonhuis.

Het hoogwaterkanon aan de Noorderkade herinnert 
aan de dreiging van de zee en werd gebruikt om de 
inwoners van Blokzijl te waarschuwen: één schot 
betekende “oppassen”, bij drie was de dijkdoorbraak 
een feit. De restanten van verdedigingswal zijn nog 
mooi zichtbaar, vroeger stond op elk van de zes 
bastions van de vesting Blokzijl een molen. 
Helaas zijn die uit het straatbeeld verdwenen. 

Duinweg

Grote kerk

2006
In het najaar gaat een 

andere, grote wens in 

vervulling: na jaren hu-

ren kunnen de Tolners 

het Prins Mauritshuis 

kopen. Een mijlpaal.
2006

Banjeren door Blokzijl

Mogen we even pronken met Blokzijl? Een stadje vol 
grandeur dat grossiert in monumenten. Liefst 75 telt 
de voormalige Zuiderzeestad er. Genoeg te zien en 
te ontdekken dus op een tochtje sightseeing. Te voet 
natuurlijk.
 
Gouden Eeuw nog voelbaar

Vergeet vooral niet omhoog te kijken! Spot muur-
ankers en versierselen, gevelstenen met jaartallen 
en afbeeldingen die vaak nog veel prijsgeven over 
het beroep dat de heer des huizes uitoefende. Twee 
gekruiste bijlen? Daar woonde een scheepsbouwer. 
Een molen? Dat huis was van de bakker die zelf zijn 
koren maalde.
Ook in de trap-, hals- en klokgevels van statige 
koopmanshuizen rond de kade staat de geschie-
denis van eeuwen gebeiteld. Deze panden staan 
synoniem met een rijk verleden aan zee. In smalle, 
schilderachtige straatjes is de Gouden Eeuw soms 
nog letterlijk voelbaar. Blokzijl, dat wel liefkozend 
“Klein Amsterdam” wordt genoemd, dankt die 
reputatie behalve aan haar looks ook aan het 
handelsverleden.

Scheepsladingen vol turf

De ligging aan zee bood door de eeuwen heen 
economisch perspectief. Medio 16de eeuw groeide 
Blokzijl uit tot grootste Overijsselse uitvoerhaven 
van turf. De brandstof die via vaarten en sluizen 
uit het achterland werd aangevoerd, werd massaal 
verscheept naar Holland. Het schippersgilde groeide 
als kool en in de bloeitijd telde Blokzijl scheeps-
timmerwerven, een kalkbranderij, leerlooierij, 
een grote houtzagerij, bierbrouwerijen en een 
zoutziederij.

Kijk je ogen uit in

“Klein Amsterdam”

Prins Mauritshuis

Bierkade
No
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Zuiderstraat

Brouwerstraat

Kerkstraat

Kuinderstraat
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Zeedijk



Kunstzinnig kuieren, dat kan ook

Maak ‘es een ommetje door oud-Blokzijl aan de hand 
van zes beelden en objecten. Het zijn verwijzingen 
naar een roerig stadsverleden. Samen vormen ze de 
Kunstroute Blokzijl.

Blokzijls bekendste beeld is “Kaatje” (Hans Bayens). 
Op haar sokkel aan de sluis, op de hoek Brouwer-
straat-Domineeswal staat zij symbool voor een 
legende: Kaatje zou in de 17de eeuw herbergierster 
van Blokzijl geweest zijn, dochter van een onder-
nemende koopmansweduwe. Haar moeder stichtte 
herberg “In den Gouden Walvisch” en dochterlief 
deed goede zaken met kooplieden van de VOC; ze 
kookte de sterren van de hemel met haar exotische 
specerijen en kruiden. 

Maar Kaatje kreeg flinke concurrentie! “Voor de 
Wind” (Frits Stoop) is al één van de meest gefoto-
grafeerde kunstwerken. De bronzen sculptuur 
aan de Bierkade laat een dikke man zien in een 
opbollende jas, maar eigenlijk zijn het twee zeilen in 
de wind. Het beeldje verwijst naar de scheepvaart 
en de lange historie van Blokzijl met de Zuiderzee. 
Aan de binnenzijde staat een citaat van Gandhi. 

Op een dukdalf in het ven aan de Kanaalweg tref je 
een modern object van glas (Sacha Brienesse): vier 
glazen panelen verbeelden water, golven, biezen en 
bootvlaggetjes. Daarachter, op de wal aan de Kuin-
derstraat, staat “De Schaapscheerder” (Janno Petter) 
op een logische positie: de oude vestingwal werd 
vroeger ook wel schapenwal genoemd, omdat-ie 
door schapen werd begraasd. 

Aan de Kleine Breestraat tuurt een vogel van brons 
over het Noorderdiep; “De Zeemeeuw” (Walda 
Mees). Ooit was-ie koning van de zilte lucht boven 
Blokzijl, maar die tijd is voorbij. Het kleinste van de 
zes kunstobjecten past in de vitrine van Brouwer-
straat 20. “De Valkenier” (Theo van de Vathorst) 
verwijst naar de jachtmethode die herbergierster 
Kaatje haar gevogelte bezorgde.

2007

2007
Alweer blij babynieuws 

van het Tolnerfront: 

in december wordt 

dochter Paulien 

geboren.

Een vertrouwd baken

Een blikvanger – je ziet de toren al van ver – is de 
Grote Kerk, ingang Brouwerstraat. Het oudste deel 
dateert van 1609. Het neogotische bedehuis in hartje 
Blokzijl is één van de oudste monumenten die de stad 
rijk is en een goed voorbeeld van gastvrijheid. Toen 
eind jaren 90 van de vorige eeuw de torenfundering 
was hersteld – en men korte metten had gemaakt met 
de bonte knaagkever – was het voor de bevolking 
duidelijk dat “hun” kerk gezien mocht, nee, móest 
worden.

Reden dat de Grote Kerk uitgroeide tot stemmig decor 
voor kunst en cultuur. Ensembles en solisten onder de 
vleugels van Blokzijl Klassiek, maar net zo goed het 
Koopmansvrouwenkoor of het Groot Blokzijls Piraten-
koor. Dat moet allemaal kunnen in deze kerk, die altijd 
een baken voor de zeevaart is geweest. Een vertrouw-
de haven in voor- en tegenspoed. Scheepsmodellen 
die binnen door het luchtledige zeilen symboliseren 
nog altijd die sterke band met zee. 

Kim Stuivenvolt
(1987)

Keuken
In dienst sinds: 2017 

(vanaf 2004 werkte ze 
hier ook een paar jaar, 

toen als leerling-kok)
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‘Mooie, eerlijke en pure gerechten bereiden en 
daarmee alle gasten tevreden de deur uit te laten gaan!’

Onmisbaar keukengerei?
‘Ik zou mijn werk niet graag doen zonder een garde.’

Wat is jouw “signature dish”?
‘Desserts zijn wel echt mijn ding. Zoals het dessert met appeltaart dat 
op de nieuwe kaart staat; hierin komen alle smaken mooi samen. Het 
mondgevoel is erg goed, alles klopt, als ik het zo mag zeggen. Bezig 
zijn met patisserie geeft me de meeste energie en met de huisgemaakte 
friandises kan ik laten zien wat ik kan. Hier maken we de bonbons zelf, 
chocolade truffels, Blokzijler brok en macarons. Waar zie je dat nou?’

Favoriet op de kaart?
‘Mijn persoonlijke topper is de bouillabaisse; ik vind het een fantastisch 
gerecht, rijkelijk gevuld met verse vis en schaaldieren.’

“Een klein bedrijf dat tegelijkertijd 
heel groot is”



Ingrediënten:
1 kilo rundergehakt

3 eieren (scharrelvers)
50 ml mosterd 

50 gram tomatenpuree 
10 gram zout

30 gram ui (maat middel) gesnipperd
paneermeel uit een pakje (naar eigen 

inzicht toevoegen)
1 gram zwarte peper

2 gram paprikapoeder
1 gram kurkuma

snufje cajunpeper

Bereidingswijze:
Kneed alle ingrediënten door elkaar en vorm er stevige ballen van. 
Circa 20 tot 25 braden tot ze gaar zijn en dan serveren 
met een paar (bruine) boterhammen en een lik 
mosterdmayonaise. 

Tip: de jus is ook niet te 
versmaden trouwens!

In de Kop van Overijssel is-ie beroemd, de enige échte “Bal van het Huis”. 
Nou vooruit, de koks verklappen hun geheime receptuur…

Specialiteit van de chef: Huisgemaakte Bal

2008

2008
Feestje! Samen met 

medewerkers, vrienden 

en familie vieren Alko en 

Annemarie het 10-jarig 

bestaan van het Prins 

Mauritshuis.

In 2016 trokken Mariejanne en Johan Schop-
pert de “stoute schoenen” aan en maakten van hun 
prachtige 17e-eeuwse pandje in de Brouwerstraat 
van Blokzijl misschien wel de leukste winkel van 
het noorden, “Yep! Cadeau & Zo”.
Blokzijl had eigenlijk ook wel behoefte aan toe-
ristisch georiënteerde middenstand en het gaat 
zo goed met Yep!, dat de winkel is uitgebreid en  
tegenwoordig drie pandjes behelst.

Als je binnenkomt, weet je in eerste instantie niet 
waar je kijken moet. Is het een kledingboetiek,  
souvenirwinkel of slijterij? Een woonwinkel of een 
juwelier? Om over de winkel aan de overzijde van 
de Brouwerstraat maar niet te spreken. In “Yep! Lek-
ker & Leuk” vind je speelgoed, schepsnoep, truffels, 
bonbons, noten, ansichtkaarten en leuke decora-
tie. We gaan hier niet opnoemen wat er allemaal bij 
Yep! te koop is. Stap naar binnen, neem even plaats 
aan de bar en laat alles rustig op je inwerken.

En als je toch aan die gezellige bar zit, Yep! is ge-
specialiseerd in de betere maar betaalbare wijnen 
van € 5.00 tot € 10.00. Altijd 6 halen, 5 betalen!
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Bedrijf:  Yep! Cadeau & Zo
Adres:  Brouwerstraat 5
 8356 DV Blokzijl
Eigenaar:  Mariejanne & Johan 
 Schoppert
www.yepblokzijl.nl
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Bedrijf:  Graffiti NO!
Adres:  Industrieweg 5t
 8263 AA Kampen
Eigenaar:  Remco Bonsing
www.graffiti-no.nl

REINIGEN BESCHERMEN ONDERHOUDEN
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Uit Liefde voor Giethoorn en de regio gaan we sa-
men de boer op bij Uut Giethoorn. Wij staan voor 
producten die direct van de boer komen en met 
vakmanschap kleinschalig worden geproduceerd.

De friet van Uut Giethoorn wordt gemaakt door 
de frietmakers van Agro Giethoorn. Daarnaast liet 
Agro Giethoorn met eigen ingrediënten en unieke 
receptuur bier brouwen. Dat heeft geresulteerd in 
een tripel: Rakker Uut Giethoorn.

Meer weten?
Kijk mee met onze makers op het tv-kanaal:
www.uutgiethoorn.tv
of download de app Uut Giethoorn.

Bedrijf:  AGRO GIETHOORN
Adres:  Jan van Nassauweg 16,
 8355 VA Giethoorn
Eigenaar:  Pieter Winter
www.uutgiethoorn.tv

Ingrediënten:
200 gr. roomboter

150 gr. poedersuiker
90 gr. witte chocolade 

0,75 dl Licor 43 (zoete Spaanse likeur)
300 gr. witte chocolade om door te 

halen
100 gr. cacao 

Werkgerei:
Keukenmachine, pan, garde, spatel, 

bakpapier, spuitzak met spuitmondje, 
satéprikkers

Bereidingswijze:
Sla de roomboter in de keukenmachine luchtig en wit, voeg de 
poedersuiker en laat hem nog even draaien.
Smelt de witte chocolade in een pannetje, zorg dat de chocolade 
niet te heet wordt (ongeveer tot 40 graden). 
Meng de chocolade druppelsgewijs met de boter.
Voeg de Licor 43 ook druppelsgewijs toe en laat het mengsel nog 
even draaien, zorg dat de massa goed en lekker luchtig blijft. 
Schep in de spuitzak en spuit bolletjes op een stuk bakpapier, 
laat kort “aanvriezen”. 
Haal het bakpapier uit de vriezer, steek satéprikkers in de bolletjes.
Smelt 300 gr chocolade en verwarm tot maximaal 40 graden. 
Haal nu de bolletjes door de chocolade, laat ze iets uitharden 
en rol ze vervolgens door de cacao.

 En dan… mmmm… genieten van de truffels!

Handgemaakt smulgoed met ’n tic en een vleug vanille. Moeilijk? 
Welnee, met een paar slimme tips & trics van het huis kan iedereen chocoladetruffels maken! 

Roomtruffels met ’n Spaanse twist

Stel dat je een stappenteller had; hoeveel kilometer loop je gemiddeld?
‘Op een drukke zomerdag heb ik wel 15 tot 18 kilometer in de benen 
zitten, hoor.’

Gekste dat je ooit van een gast hoorde?
‘Heeft u ook een toilet?’ Of: ‘Verhuurt u ook rolstoelen? Dan kan ik met mijn 
echtgenote een rondwandeling door Blokzijl maken…’

Wat maakt werken bij het Prins Mauritshuis mooi?
‘Het is een klein bedrijf dat tegelijkertijd ook heel groot is. Een relatief 
klein team van medewerkers kan samen iets groots neerzetten, een 
cateringpartij van 200 man of een complete trouwerij. Iedereen hier heeft 
hart voor de zaak. Het concept “Mauritshuis” staat als een huis: gezellig en 
gastvrij voor iedereen, altijd en overal. Daarnaast werk ik ook nog eens 
op het mooiste plekje van Blokzijl, aan de Havenkolk!’

Favoriet op de kaart?
‘Mogen het er ook twee zijn…? De sukade én de diamanthaas met 
ketjaproomsaus. Heerlijk!’

Jolanda van Veen
-de Vries (1972)

Bediening
In dienst sinds: 2013
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2010

2010
Duizenden ijsjes gingen er intussen al de 
deur uit, van dat markante pandje aan de 
Havenkolk. Een fraaie blikvanger in Blokzijls 
stadshart. Maar ook een pand met veel 
verschillende levens; want het transformeerde 
van groentezaak annex woning naar ijssalon 
tot… gloednieuw Grand Café! 

Op 30 april – wel een vorstelijke dag voor een 
feestje - is de officiële opening van deze nieuwe, 
casual ruimte met maar liefst 50 zitplaatsen. Het 
zijn de gemoedelijke entourage en gastvrije 
benadering die het Grand Café meteen al dat huis-
kamergevoel geven. Je schuift er zo gemakkelijk 
even aan, de speelse eetcafékaart biedt gewoon 
de kwaliteit die je “van het huis” gewend bent. 
En dan dat uitzicht! Plezierjachten en zeilboten 
die rond de kolk liggen aangemeerd maken 
rimpelingen in het water. Een uitstekend mijmer-
plekje dit. En de ijssalon? Die krijgt een eigen 
nieuwe stek en verhuist naar het “moederpand”, 
een deurtje verderop. Het voormalige weeshuis 
en het Grand Café zijn nu, dankzij een interne 
verbouwing, ook met elkaar verbonden en dat 
werkt natuurlijk wel zo praktisch.

2009

De eigenwijze collectie
   van Maurits: 

Het lekkerste van het huis…nu ook voor thuis!

Zeg er maar eens nee tegen, zo’n huisgemaakte 
chocolade brownie of kruidige brok uit eigen  
keuken. Lekker bij een koffieneut van Maurits, als 
je nog een gaatje over hebt. Slimme tip voor smul-
papen: al dat lekkers kan ook mee naar huis. Past 
in (bijna) elke handtas.

In 2017 lanceerde het Prins Mauritshuis een eigen 
bier: de Blonde van Maurits. En al snel volgde een sca-
la aan eigen(wijze) producten onder de vlag van het 
horecabedrijf. Oudhollandse 
snoeperijen bijvoorbeeld, ver-
pakt in handzame zakjes. Een 
kruidenbitter, een koffielikeur 
en zelfs koffie van het huis. De 
donker gebrande koffiebonen 
van Maurits zijn zacht en toch krachtig van smaak, 
met een lichtfrisse afdronk. Geschikt voor de machi-
ne thuis, zo zet je in een handomdraai een verse café 
crème of espresso.

Zoete verwennerijen

Speciale aandacht vragen we voor de zoete verwen-
nerijen van de huispatissier: een donkerbruine brow-
nie, Blokzijler brok (onweerstaanbaar en verpakt per 
pond, dus je bent gewaarschuwd) en handgemaakte 
bonbons. Daar houd je toch een plekje voor vrij?

Gelukkig is het hele assorti-
ment in het Grand Café te koop. 
Dus houd je niet in. Neem een 
smakelijk streeksouvenir mee 
voor thuis (als je er zo lang van-
af kunt blijven), of stel je eigen 

cadeaupakket samen. Origineel voor een verjaardag 
of als relatiegeschenk, eventueel in combinatie met 
een grote Dinerbon of een Kleintje Maurits (een bon 
die je in twee of drie porties van 10 euro kunt verzil-
veren).

brok, bonbons,
brownies, bittertje,

biertje



Stel dat je een stappenteller had; hoeveel kilometer loop je gemiddeld?
‘Gemiddeld zo’n 10 kilometer, langst gemeten zelfs 16.’

Gekste dat je ooit van een gast hoorde?
‘Je hoort zoveel verhalen van mensen, daar kun je wel een boek van 
schrijven. Afgelopen seizoen vroeg een mevrouw me of ze beneden naar 
het toilet mocht vanwege haar knieoperatie. Geen probleem. Dus ik liep 
met haar mee en ze bleef maar uitleggen hoe het allemaal gegaan was; de 
zere knie, een kijkoperatie, toen weer een operatie, totdat….ze weer van 
het toilet af kwam met haar broek opgekruld, zodat ik de operatiewond 
met eigen ogen kon zien. Haha, nou, mevrouw, ik geloof het heus wel en 
hoef echt niet álles te weten!’

Wat maakt werken bij het Prins Mauritshuis mooi?
‘Al die verhalen van mensen, de enorme diversiteit van gasten. Ik denk dat 
iedereen zich welkom voelt bij ons. Van even snel een softijsje kopen tot 
een complete huwelijksvoltrekking; alles is ook mogelijk.’

Favoriet op de kaart?
‘Lekker simpel: kipsaté met friet en onze eigen mayonaise.’

Dick van Eerde (1985)
Bediening & 

bedrijfsleider
In dienst sinds: 2001-

2006 als weekend/
vakantiekracht, als 

fulltimer vanaf 2012  
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2011-2012
De Tolners mogen zich trots 

Ondernemer van het Jaar in 

Steenwijkerland noemen.

Al jaren zijn wij de
trotse ijsleverancier van
Prins Mauritshuis Blokzijl!

Bedrijf:  ‘Njoy-softijs
Adres:  Drostenkamp 7
 8101 BX Raalte
Eigenaar:  Joost Wekking
www.njoy-softijs.nl

Het is voor ons al meer dan 10 jaar een 
genoegen partner te mogen zijn in het 
realiseren van diverse bouwplannen voor 
dit altijd levendige bedrijf.

En we wensen Alko en Annemarie dan 
ook nog veel inspiratie voor de toekomst.

Bedrijf:  Aannemersbedrijf Buis
Adres:  Scheepsdiep 20
 Blokzijl
Eigenaar:  Ben Buis
www.buisbouw.nl

Verbouwing
Grand Café 
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SINKE
feliciteert

Prins Mauritshuis met
het 20-jarig jubileum

Proost
op de toekomst!

Stel dat je een stappenteller had; hoeveel kilometer loop je gemiddeld?
‘12 tot 15 kilometer.’

Gekste dat je ooit van een gast hoorde?
‘Mensen zien mij soms voor Annemarie aan, dan vragen ze: “hoe is het met 
je man Alko”? Of ze zwaaien uitbundig, terwijl ik ze helemaal niet ken. 
Ik word altijd heel blij van complimenten. Afgelopen zomer was er nog 
een mevrouw die oprecht tegen me zei: jullie zijn allemaal zo aardig!’

Wat maakt werken bij het Prins Mauritshuis mooi?
‘De veelzijdigheid. De omgang met mensen, gezellige collega’s, feesten 
en partijen verzorgen.’

Favoriet op de kaart?
‘Vooraf de rundercarpaccio en ik was een groot fan van een hoofdgerecht 
dat vroeger op de kaart stond: Tournedos de Regent, gekarameliseerde 
biefstuk met een mosterdsausje.’

Hettie Raggers (1981)
Bediening & 

bedrijfsleider
In dienst sinds: 2010
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“Iedereen voelt zich hier welkom”

Ingrediënten 
pakje roomboter op kamer-

temperatuur
gehakte verse kruiden naar wens, 

bijv. peterselie, bieslook, kervel 
en een beetje basilicum 
druppeltje knoflookolie

zeezout
gemalen peper

Bereidingswijze:
Meng de gehakte kruiden, knoflookolie, zeezout en peper goed door de 
boter en laat opstijven in de koelkast. Decoratietip: doe de boter als-ie nog 
wat zacht is in een spuitzak en spuit rozetjes op een stukje bakpapier, zet in 
de koelkast.

Stilt de eerste trek en iedereen vindt het wel lekker, zo’n stokbroodje 
kruidenboter. Nee, niet uit een kuipje natuurlijk, deze klassieker komt 
uit je eigen keuken!

Smeer ‘es een stokbroodje



Veegschoon opgeleverd

In de professionele keuken in 
Blokzijl is al veel voorwerk ver-
richt en ter plekke bereiden koks 
de meeste gerechtjes á la minute. 
Showcooking! Na afloop van het 
feestgedruis wordt de boel weer 
veegschoon opgeleverd. Daar 
heb je geen omkijken meer naar.
Inmiddels draait het team de handen niet 
meer om voor trouwerijen, personeelsfeesten, 
familieverjaardagen, reünies, jubilea en andere 
sprankelende mijlpalen op locatie. Nu eens 
groots en spectaculair, dan weer privé en 
ingetogen. Precies zoals jij het wilt.

Op speurtocht door de stad
“Weeshuis aan het water” is een even leuk als leerzaam project 
speciaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Samen trekken ze op 
ontdekkingstocht door Blokzijl. Idee voor een schooluitje, maar 
ook prima geschikt voor gezinnen en kinderfeestjes. 

Het museum saai…? Niet als je zelf 
op avontuur mag. Dus hup, rugzak 
om en gaan! ‘Geschiedenis begint 
al naast je eigen voordeur’, vinden 
ze in Het Gildenhuys. Het stadsmu-
seum in de Kerkstraat wil de jonge 
jeugd daarom graag interesseren 
voor een stuk geschiedenis dichtbij 
huis en ontwikkelde “Weeshuis aan 
het water”. 
Het Prins Mauritshuis (sponsor van 
dit mooie project) staat hierin cen-
traal; alles draait om het reilen en 
zeilen in het voormalige weeshuis. 
De kinderen van nu gaan op speur-
tocht door de stad om te ervaren 

hoe het voor hun leeftijdsgenoten 
was, om te wonen en werken in 
zo’n weeshuis. Nou, niet bepaald 
vakantie dus. Er heerste orde en 
tucht, er waren strenge regels om 
na te leven. 

Weeskinderen deden van alles om 
de kost te verdienen en maakten 
lange dagen met matten vlechten, 
garen en hennepvezels spinnen, 
sokken stoppen, kleding verstellen. 
Op zondag zaten ze verplicht twee 
keer in de kerk, in de eigen “wezen-
bank” waar ze zich ook al eerbiedig 
moesten gedragen.

Maar er was ook ruimte voor spel 
en ontspanning, zo nu en dan. In 
“Weeshuis aan het water” maken 
de kinderen van nú kennis met 
speelgoed van toen. Ze mogen 
stoeien met stelten, hoepels, tollen 
en hun naam schrijven met een 
echte griffel op een leitje of een 
kroontjespen.

Meer weten? Kijk op 
www.gildenhuysblokzijl.nl. 

2012-2013
Alweer ’n pluim, die van Meest Markante Horecaondernemer van Overijssel!

Van een intiem gezelschap thuis tot partytime met 
- pak ‘m beet - driehonderd gangmakers in de tuin: 
niks om van wakker te liggen. Want het Prins Mau-
ritshuis neemt alle zorg uit handen. Die jongens en 
meiden weten wel hoe je een feestje moet bouwen. 

Statafels? Check. Heaters? Check. Livemuziek? 
Doublecheck. Pagodetent, dansvloertje, haringparty, 
barbecue, walking dinner… Je vraagt maar 
en zij draaien. Zoveel mensen, zoveel 
feestjes en dus is elk partijtje weer anders 
van opzet en inhoud. Maatwerk is het 
toverwoord en dát begint al bij een 
verkennend gesprek. De persoonlijke 
benadering is hun kracht en de start 
van elk geslaagd event.

Allround cateringpartner

De cateringtak in Blokzijl groeide als kool de laatste 
jaren. Het Prins Mauritshuis heeft dan ook een naam 
opgebouwd als allround cateringpartner die de 
complete organisatie regelt; van stekkerdoos tot 
doos witte wijn en van de eerste amuse tot en met 
een afgeruimd feestbuffet. Dat is soms een behoorlijke 

operationele uitdaging. Stoelen, tafels, servies-
goed, hapjes en drankjes; alles wordt – naar wens 

ceremonieel of juist speels - geschikt op de 
plaats van bestemming. Het Prins Maurits-

team beschikt gelukkig over een slimme 
cateringbus met materiaal en koeling voor 

deze, logistiek soms complexe klussen. 

in catering voor élk feestSterk
Van partytent tot ‘t glas bubbels in je hand



Giethoorn en Kalenberg

Liever het water op? Vanuit de passantenhaven in 
Blokzijl vaar je zomaar een schitterend gebied in met 
weidse meren (De Wieden), waar witte zeiltjes blink-
en in de zon. In die natuurlijke achtertuin ligt ook 
een groene doolhof verscholen (De Weerribben), van 
smalle vaarten en sloten waar je bij uitstek met een 
fluisterbootje of – nog beter – kano op avontuur kunt.
Topbestemmingen dichtbij zijn natuurlijk Giethoorn, 
het Venetië van het Noorden met z’n talloze brugge-
tjes, maar ook het naburige Dwarsgracht én riettelers-
dorp Kalenberg, met z’n authentieke vervenershuisjes 
in het hart van De Weerribben. Even een terrasje
pakken in Muggenbeet is een must op een mooie 
zomerdag en ook het piepkleine Jonen biedt altijd 
een romantisch plaatje. 

Een uniek natuurgebied

Blokzijl ligt bijna op de grens van De Weerribben en De 
Wieden, die samen het gelijknamige Nationaal Park vor-
men. In dit grootste laagveenmoeras van West-Europa is 
het water zo schoon dat zelfs de otter zich er al jaren thuis 
voelt. Een uniek natuurgebied waar – en dat is best bij-
zonder – niet alleen gerecreëerd, maar ook nog gewoond 
en gewerkt wordt. ’s Zomers vormen de hoge rietkragen 
goudgele coulissen in het landschap, ’s winters zie je er 
de rietsnijders aan het werk en stijgen rookpluimen uit 
boven plukjes land, als de ruigte wordt verbrand. Dan is 
dit een paradijselijke omgeving voor schaatsers.
Goed van start: Bezoekerscentrum De Wieden bij Sint 
Jansklooster (vergeet vooral niet om de watertoren te 
beklimmen, die bijna 46 meter hoge uitkijkpost bezorgt 
je een fantastisch uitzicht over het gebied) 
en het  Buitencentrum Weerribben in Ossenzijl. 
Kijk voor aantrekkelijke kanoroutes eens op 
www.visitweerribbenwieden.com/varen. 

 Stad der Paleizen

Even voorbij Blokzijl ligt havenstad Vollenhove, ook 
wel “Stad der Paleizen” genoemd vanwege de vele 
havezaten. Aan alles is nog te zien dat dit eeuwenlang 
het welgestelde bestuurlijke centrum van de streek was. 
Adellijken, ridders, geleerden en hoge geestelijken 
leefden hier en hun nalatenschap bestaat uit veel 
monumentaal fraais. Huizen en landgoederen, de 
Tuinen van Marxveld (vrij toegankelijk, een aanrader!) 
of het park Oldruitenborgh waar het lommerrijk 
wandelen is, met de kasteelruïne Toutenburg als 
absolute eyecatcher. Het Cultuur Historisch Centrum, 
Stadsmuseum van Vollenhove, is een prima startpunt, 
ook voor rondleidingen met gids: www.chcvollenhove.nl.

Blokzijl is één van de toeristische parel-
tjes in de waterrijke Kop van Overijssel. 
Een fantastische uitvalsbasis om erop-
uit te trekken. Wandelend, fietsend 
of varend. Op een steenworp afstand 
vind je boeiende stadjes en verstilde 
dorpjes die een verkenningstocht 
waard zijn.

Blokzijl, maar ook Kuinre en Vollenhove 
zijn voormalige Zuiderzeestadjes. Je treft 
er nog veel elementen die herinneren 
aan dat vaak roerige leven aan zee. Een 
belangrijke bron van bestaan voor vissers 
en schippers, maar ook een verraderlijke 
vijand die slachtoffers maakte. Hoogwa-
terkanonnen – je ziet ze nog in Blokzijl, 
maar ook in Blankenham – losten hun 
waarschuwingsschoten, maar de dijken 
begaven het geregeld met alle tragische 
gevolgen van dien voor bewoners, hun 
vee en huizen. De vele kolken in het ach-
terland herinneren aan de dijkdoorbra-
ken. Het verleden een beetje herbeleven? 
Dan tippen wij een fietstocht (maar met 
de auto kan het ook) over de oude Zuider-
zeedijk, die nu zo onbekommerd tussen 
het oude land van Noordwest-Overijssel 
en het strakke nieuwe polderland slingert. 
Langs die dijk vlijen zich vlekken op de 
landkaart zoals Baarlo (bekend van het 
idyllisch gelegen kerkhofje met klokken-
stoel) en Moespot (mét gelijknamig café). 

Op verkenning in een waterrijke idylle

Buiten Blokzijl: 

2013
Partytime! Het Prins Mauritshuis bestaat 15 jaar en René Shuman, alias de nationale Elvis Presley, bouwt een swingend feestje aan de kolk.



2015

2015
Koning Winter? Weer niet gezien dit seizoen. 
Al 17 jaar wordt er vergaderd over de (legen-
darische, maar nooit verreden) Overijsselse 
Merentocht, maar er valt zelfs geen vorst op 
klomphoogte te bekennen.

Het kwakkelt en Noordwest-Overijssel wacht 
met smart op natuurijs. Daarom komen horeca-
kameraden Alko Tolner (Prins Mauritshuis) en 
Jacco Gorte (Geertien) met een ludieke oplos-
sing: het schaatsmekka van Nederland bouwt 
gewoon een klein eigen feestje op de ijzers, 
met de allereerste Blokzijler Meren Kluntocht! 
Lopen op de schaats dus, van Blokzijl naar 
Muggenbeet.

Denk: sneeuwbrillen, ijsberenmutsen, strakke 
tenues boven scherpe noren en warme 
chocomel om in de stemming te komen. Het 

wordt een topdag dankzij dertien kluners én het 
hilarisch sportcommentaar van Jannes Mulder: 
‘Hoe is het met de tapijtdikte gesteld, onder-
weg…?’ De bekende speaker van de Alternatieve 
Elfstedentocht over de Weissensee leeft zich in, 
ook zónder ijsvloer: ‘Verkeersregelaars komen 
handen en voeten tekort mensen, er worden 
opstoppingen gemeld, wegen zijn afgezet, 
duizenden fans staan aan het parcours’, roept-ie. 
‘De eerste NOS-wagens zijn gesignaleerd, de hele 
wereld kijkt mee over de schouders van Blokzijl!’

De lente hangt al in de lucht, maar de Blokzijler 
Meren Kluntocht is geslaagd. De opbrengst 
gaat naar het goede doel, de Stichting Sport 
Verstandelijk Gehandicapten Steenwijk.

Het Prins Mauritshuis staat 

op nummer 15 genoteerd 

in de Nationale Terras 

Top-100 én mag zich ook 

nog eens provinciewinnaar 

noemen. Chapeau.

Tochtje watertaxi

En het kan nog gemakkelijker. Laat je varen! 
Tijdens het seizoen (mei-oktober) liggen 
twee elektrisch aangedreven ecowater-
liners in de vaart. Met 6 km per uur is dit 
een taxiritje en tochtje sightseeing ineen. 
De ene boot “fluisterpendelt” tussen Sint 
Jansklooster en Blokzijl, de andere tussen 
Giethoorn en Sint Jansklooster. Alle dagen 
volgens een vast schema. Handig: de fiets 
kan ook mee aan boord. Kijk voor tarieven, 
dienstregeling en opstappunten op 
www.natuurmonumenten.nl/ecowaterliner. 

Langs het Vuurtorenpad

Terug naar de basis. Aan de rand 
van Blokzijl begint een met “voet-
jes” bewegwijzerde wandelroute 
(10 km) waarop je gaandeweg nog 
een bijzonder stukje cultuurhistorie 
meepikt. Het “Vuurtorenpad” voert 
namelijk langs een replica van 
Blokzijls oude vuurtoren. Die is 
op z’n oorspronkelijke locatie her-
bouwd, nu midden in het akkerland. 
De 7 meter hoge lichtopstand staat 
op een dijkje van basaltblokken en 
symboliseert de ligging van Blokzijl 
aan zee. Ooit was dit een baken 
op de kop van de strekdam aan de 
vaargeul, waarlangs de Blokzijler 
vloot de Zuiderzee bereikte, nu is 
het een wat surreëel draailicht 
buiten dienst tussen de piepers. 
De vuurtoren verloor z’n functie 
met de drooglegging van de 
Noordoostpolder, in 1942, en 
werd in dat jaar afgebroken. Dit 
“oude nieuwe” baken is volgens 
originele tekeningen herbouwd.
Start: Kanaalweg, Blokzijl. Meer info 
op www.opdekuierlatten.nl. 

2014



Al 20 jaar staat het Prins Mauritshuis garant 
voor “Gastvrijheid & Genieten”. Dit vraagt een topin-
zet van de medewerkers! Een gezond en fit lichaam 
helpt er bij om dit goed aan te kunnen. Met onze 
trainingen en adviezen dragen wij hier graag een 
steentje aan bij. Gefeliciteerd Annemarie, Alko en 
het team met dit jubileum en op naar nog vele  
succesvolle jaren!

Bij Trainingsstudio Peter Bos in Blokzijl trainen we 
in groepen met ‘basic’ materialen zoals Kettlebells 
en Barbells, of gewoon met het eigen lichaams- 
gewicht. De trainingen zijn gevarieerd, leuk en 
uitdagend. Vaak net even  uit je comfortzone, na 
afloop voel je je daarom heerlijk voldaan en zal 
het effect groot zijn. Zo kun je in een prettige 
sfeer samen in een groep werken aan je kracht en  
uithoudingsvermogen. Geschikt voor mannen en 
vrouwen, slank en stevig, jong en oud, getraind en  
ongetraind. Met respect voor elkaar en ieder op 
zijn eigen manier.

Bedrijf:  Trainingsstudio Peter Bos
Adres:  Scheepsdiep 1a, Blokzijl
www.peterbosttraining.nl
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“Horeca 
is topsport”

Het levendige terras wordt omgetoverd tot een royale en 
toch intieme patio. Voortaan kunnen gasten ook overdekt in 

Blokzijl zitten, “eerste rang” aan het altijd levendige water. 
De ingreep genereert opnieuw meer capaciteit.

2016
2016

Kijk ze eens gaan, die meiden en jongens van de 
bediening. De blik alert, de tred kordaat en een 
paar wapperende handjes in de aanslag.

Wat een schwung achter de kachel, wat een zwie-
rig elan tussen de tafeltjes. Armlengtes vol borden, 
schalen en kommen en altijd blijven lachen. Je kunt 
wel zien dat die club goed getraind is voor dit werk. 
Wekelijks minimaal een uurtje in de sportschool van 
Blokzijl doet al wonderen. En sámen trainen versterkt 
de teamspirit. Dat doen ze dan ook!

Alle hens aan dek in de keuken? Spitsuur in het res-
taurant? Dan staat een vitale ploeg in de startblok-
ken. Achter en voor de schermen. Fris en fruitig be-
stellingen opnemen, uitserveren en afruimen; daar 

hechten ze aan bij het Prins Mauritshuis. Deze kanjers 
van het huis hebben dan ook een flinke dosis energie 
nodig om fullspeed te draaien. Want soms is het buf-
felen hoor, met een volgepakt terras onder de zon, of 
volle bak binnenshuis. 
Dan moet je fysiek, maar ook mentaal in topconditie 
zijn. Dat betekent dat bewust rekening wordt gehou-
den met diensten en roosters (liever een dagdeel 
minder dan op je tenen moeten lopen, toch?) en de 
vaste ploeg in het hoogseizoen versterking krijgt van 
zo’n twintig enthousiaste parttimers op de werkvloer.

Ober! Mag ik de kaart?
Vitale ploeg in de startblokken



Ken je de Blonde van Maurits al? Helemaal een hip 
biertje van nu. Lekker eigenwijs, die goudgele rak-
ker uit ons eigen assortiment, met een knipoog 
naar het verleden.

Blond schuimend bier, nou, daar lust Blokzijl wel pap 
van. In de Middeleeuwen al werd het hier als water 
geschonken. En dat is geen grap: je moest wat, bij 
gebrek aan schoon drinkwater. Bier was dus een hy-
giënischer optie, ook voor jonge kinderen. Bovendien 
was het goed houdbaar en gingen de houten fusten 
dan ook in veelvoud mee aan boord op lange zeerei-
zen. 
 
Gespierde brouwsels

In de Gouden Eeuw was Blokzijl een vermaard bier-
stadje aan de boorden van de Zuiderzee. Een glorie-
tijd voor de vele brouwerijtjes die in de 17de eeuw 
waren verenigd in een eigen Bierbrouwersgilde. 
Het koopmansstadje telde toen vijf brouwerijen, die 

soms de beschikking hadden over een eigen water-
bron. En gelet op de sterke handelsgeest van de Blok-
zieligers waren hun gespierde brouwsels niet alleen 
voor eigen consumptie bedoeld; uit oude tol- en ac-
cijnsregisters kunnen we aflezen dat het schuimend 
gerstenat ook grif werd geëxporteerd.

Mout, hopbellen en blinkende ketels verdwenen lang 
geleden al uit het stadsbeeld. Maar illustere namen 
als Bierkade en Brouwerstraat in Blokzijl herinneren 
nog aan een tijd dat de goudgele trots rijkelijk vloei-
de. Gelukkig hebben we onze Blonde van Maurits 
nog: ongefilterd speciaalbier. Tikje eigenzinnig, deze 
stoere drank (6,6%) met een nostalgische afdronk. 

Waar je ‘m drinkt? Bestellen kan in het Prins Maurits-
huis of neem ‘es een pijpje (of twee) mee naar huis. 
De Blonde is per stuk verkrijgbaar, in sixpack en - als 
je heel erge dorst hebt – zelfs per doos.

Proost!

De reputatie van bierstadje Blokzijl

“Blonde van Maurits”,
een knipoog naar de Gouden Eeuw

December 2017. Breaking news: 
nét gedoopt en al in het eerste sei-
zoen valt de Blonde van Maurits in 
de prijzen! Nationaal horeca-plat-
form Entree maakt de trotse win-
naars bekend van “Huisbier van 
het Jaar 2017”. Een achtkoppige 
jury van fijnproevers testte alle bie-
ren blind en het blond van Grand 
Café Restaurant Prins Maurits in 
Blokzijl (6,6%, gebrouwen door 
Baxbier Brewery) eindigt op de 3e 
plek in de categorie zwaar.

2017
Cheers!De Blonde van Maurits wordt gelanceerd, een trots eigen bier.

Jac. Bongers Dranken
Jac. Bongers Dranken is één van de grootste zelf-
standige drankengroothandels van Nederland. 
Bekend om zijn totaalpakket gesteund door 
de grootste brouwerij van de wereld: bier, wijn,  
gedistilleerd en frisdranken. Jupiler, Hertog Jan, 
Dommelsch, Hoegaarden en Leffe.
 
Wijn
Jac. Bongers Dranken heeft een eigen wijndivisie. 
Van huiswijn tot complete wijnkaart: onze Register- 
vinoloog geeft advies op maat.
  
Horeca is een dynamische en bruisende bedrijfs-
tak. In alles gericht op het naar de zin maken 
van gasten. Het geheim van gastheerschap: het  
koesteren van die wens, het mensen samen breng-
en. Daarom moet alles kloppen, heb je als horeca 
een partner nodig die je steunt.
 
Jac. Bongers Dranken is dé partner van die voor-
uitstrevende horecaondernemers. Klantgericht, 
betrouwbaar, gespecialiseerd, innovatief en altijd 
op zoek naar het allernieuwste in horecaland!

Bedrijf:  Jac. Bongers Dranken
Adres:  Koematen 26
 8331 TK  Steenwijk
 Groothandelsweg 10
 6515 AJ  Nijmegen
Eigenaar:  J.T. Bongers
www.bongersdranken.nl
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Hertog Jan Enkel 
De brouwers van Hertog Jan introduceren 
in 2018 een nieuw bier: Hertog Jan Enkel. 
Een toegankelijk, ambachtelijk bier, dat 
de reeks Enkel, Dubbel, Tripel compleet 
maakt. Voor Hertog Jan Enkel hebben de 
brouwers minder mout gebruikt, wat re-
sulteert in een licht speciaalbier met een 
lager alcoholpercentage. Na het brouwen 
is het bier met Mistral en Ella hoppen  
gedrooghopt. Dit maakt Hertog Jan Enkel 
tot een fris, volmondig bier met een licht 
bittertje.



… TOEKOMSTMUZIEK
Na het jubileum kijken we weer vooruit, naar de 
nabije toekomst. Achter de schermen wordt al 
gebroed op nieuwe, eigentijdse looks en een 
gloednieuw logo voor de komende, pak ‘m beet, 
tien jaar. Verbouwplannen zijn er ook. Let maar op. 

De keuken in het moederpand ondergaat een 
ingrijpende metamorfose; groter, efficiënter in-
gericht en ergonomisch verantwoord voor de 
keukenbrigade. Met de royale bedrijfskeuken van 
de toekomst kan het Prins Mauritshuis voldoen 
aan de groeiende cateringvraag in de regio. Ook is 
er straks professionele ruimte voor leuke en leer-
zame workshops en kookdemonstraties. Lessen 
om letterlijk van te smullen. Wat dacht je van zelf 
bonbons maken?

Maar er staat meer op de rol. Het grand cafégedeelte 
wordt flink gerestyled en het restaurant krijgt z’n 
historische elan terug. Het is de bedoeling om het 
Prins Mauritshuis zoveel mogelijk in originele staat 
te herstellen. Zo komt het authentieke kerkplafond 
uit 1928 weer in zicht. Het resultaat? Veel meer 
lichtinval én een gegarandeerd “wow-effect”!

Tot slot komt er een tweede patio bij. Ook het 
zijterras aan de kolk wordt straks overdekt én 
verwarmd. Dan kunnen alle gasten voortaan 
naar wens behaaglijk buiten zitten. 

BON 3 gangen aanbiedingsmenu

-> vooraf reserveren
-> bon meenemen / af laten stempelen
-> geldig voor 1 gezelschap van max. 4 personen
->  ... in 2018!

€ 20,- (ipv € 27,50)

2018

Feest: 2018!
Het Prins Mauritshuis bestaat 20 jaar en dat wapenfeit wordt 

in 2018 op uitbundige wijze gevierd. Een feestjaar voor én met 
de (vaste) gasten. Twee decennia op niveau presteren aan de 
Havenkolk in Blokzijl is tenslotte een mooie mijlpaal om even 

samen bij stil te staan. Maar ho, ho, niet te lang natuurlijk, 
want de glazen zijn leeg en de gasten hebben trek.

Kalenderjaar
Dit glossy magazine is alvast een eerste jubileum-
presentje “Van het Huis”. Verder staan tal van aan-
trekkelijke activiteiten en events op de jaarkalender. 
Originele, smakelijke, muzikale en sportieve hoogte-
punten voor jong en oud. Een greep uit het gevari-
eerde aanbod? Wat dacht je van de Refilwe Run, een 
hardloopwedstrijd met een boodschap van Blokzijl 
naar Genemuiden. Een mooi evenement voor het 
goede doel, net als het traditionele Voedselbank-
diner.
De voetjes kunnen van de vloer tijdens de swingende 
Cocktailnight, de Karaoke Contest en een avondje 
Back to the 80’s en 90’s. We gaan fijnproeven met  
speciale wijnen en spijzen, hip fingerfood, vis aan de 
kolk en typische seizoenspecialiteiten als mosselen 
en asperges. De jeugd heeft de hoofdrol in een eigen 
Tienerfeest en een echt Kidsfestival. We gaan happen 
op locatie: met een Walking Dinner door ‘t stadje 
en een Floating Dinner op de wateren van Blokzijl,  
Giethoorn en Muggenbeet.

Tot slot breken we de boel af. Ja, je leest het goed, 
letterlijk! Na het laatste diner vóór de geplande grote 
verbouwing van het Prins Mauritshuis kan de sloop 
beginnen. Dus leef je uit ;). 

Houd de website en social media goed in de gaten 
voor actuele data en tijden. Dan hoef je niks te missen. 

www.prinsmauritshuis.nl
 Grand Café Restaurant Prins Mauritshuis
 @Het_Mauritshuis
 Brouwerstraat 2, 8356 DV Blokzijl
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Laat de toekomst maar komen!
Marjet en Paulien


