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Baggerwerkzaamheden voltooid
In de vorige nieuwsbrief van Nieuwtjes onder
de Toren trof u informatie aan over de baggerwerkzaamheden door Openbare Werken van
de Gemeente Steenwijkerland. De werkzaamheden ondervonden enige hinder van de vorst,
maar zijn inmiddels afgerond, zodat we met een
gerust hart een zomers buitje tegemoet kunnen
zien. Met het afvoeren van het slib is overigens
enigszins aangemodderd, zoals bijgaande foto
van de remming bij de sluis laat zien.

Jaartalvraagstuk opgelost
Via Machteld Strijkert en Gera de Liefde (waarvoor dank!) kwam bij de redactie het antwoord binnen op de vraag van wie de initialen zijn die onderop de preekstoel zijn gegraveerd. In het archief van de Kerkvoogdij is een briefje gevonden waaruit blijkt dat het ene
Willem Hasselman is geweest die (getekend 23 mei 1795): “deze preekstoel met laken heeft
bekleed waarvan Reynier van der Meulen en Henderik Pauw getuigen”.
De preekstoel is inmiddels gerestaureerd en weer in volle glorie te bewonderen.

Prijsvraag en winnaar prijsvraag
De heer Boogaard is de winnaar geworden van de prijsvraag van
de maand februari in Nieuwtjes onder de Toren. Uiteraard de felicitaties, ook namens Alko Tolner van Het Prins Mauritshuis die de
prijs beschikbaar stelde. Het antwoord op de vraag waar de foto
met de bedrijfsnaam Figee uit Haarlem erop, was gemaakt, is de
sas. Het was niet helemaal toevallig dat de heer Boogaard het antwoord wist, want vanuit zijn vroegere werk bij het waterloopkundig
laboratorium in Vollenhove, kende hij Figee al als vermaarde bouwer van o.a. zeer specialistische kranen en… sluizen. De nieuwe
prijsvraag gaat over Het Prins Mauritshuis. Onze vraag is wat de functie van het gebouw was,
voordat het een restaurant werd? Een tegoedbon van V25,- wordt dit keer ter beschikking gesteld door Café Restaurant Sluiszicht. Oplossingen naar fredpostma@planet.nl o.v.v. Prijsvraag
Nieuwtjes onder de Toren en telefoonnummer. Inzendingen uiterlijk binnen op zondag 9 april.

Deze informatie is onder voorbehoud van het juist
aanleveren van gegevens. Kijk voor meer informatie
over de evenementen op de website van de organisator
of op www.blokzijl.nl.

Sponsoring
webcam
De aloude webcam die jarenlang over de
Kolk ‘waakte’, is niet meer. Het is hoog tijd
voor een nieuw, moderner exemplaar. De
webcam is voor veel bezoekers van Blokzijl
erg handig om te zien wat voor weer het
hier is, maar ook of het druk is in de haven
en of er een mooie plek is om de boot aan
te leggen. Om de nieuwe webcam te kunnen bekostigen, is geld nodig. Elke bijdrage
is welkom en wordt zeer op prijs gesteld.
Verschillende bedrijven hebben al geld toegezegd. Ludwig Lassche is de contactpersoon voor meer informatie. Bijgaand zijn
e-mailadres: llassche@hetnet.nl.
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