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Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu

frederiksoord — De viering van het 200 
jaar bestaan van de Maatschappij van 
Weldadigheid is een geweldig feest ge-
worden. De aanwezigheid van Zijne Ma-
jesteit Koning Willem Alexander heeft 
daar zeker geweldig toe bijgedragen. 

Het was in een woord fantastisch. De koning 
arriveerde eerst op Huis Westerbeek en be-
zocht daarna de voormalige Tuinbouwschool. 
In het huis van Weldadigheid werd ondertus-
sen een symposium gehouden dat geleid werd 
door een zeer betrokken Daphne Bunskoek. De 
aanwezigen waren onder de indruk van de 
twee inleiders, mevrouw Mariëtte Hamer, 
voorzitter van de ser en Herman Pleij, emeri-
tus hoogleraar historische Nederlandse letter-
kunde. Het plein bij het Huis van Weldadig-
heid was intussen volgestroomd met geweldig 
veel belangstellenden die samen met Koning 
Willem Alexander gingen genieten van een 
aangepaste versie van het Pauperparadijs. Ver-
volgens werd de koning door een achttal scho-

lieren van de basisscholen een boek aangebo-
den waarin ruim 200 leerlingen aangegeven 
hadden welke idealen zij in de toekomst graag 
verwezenlijkt zagen. Toen de koning het boek

in ontvangst nam, zegde hij toe het boek met 
aandacht te  zullen lezen. De prachtige zonni-
ge feestdag werd ’s avonds afgesloten met een 
uitbundig feest voor de bevolking van de kolo-
nie in het huis van Weldadigheid.

De historische foto toont het bezoek van 
Koningin Wilhelmina aan Frederiksoord in 
het jaar 1913.Tevens vindt u op pagina 3 een 
overzicht van de activiteiten die er dit jaar 
nog zullen plaats vinden in en rond Frede-
riksoord.

We wensen u weer veel leesplezier en natuur-
lijk zijn reacties en suggesties heel erg welkom 
op star.frederiksoord@home.nl. Via dit e- 
mailadres kunnen belangstellenden buiten 
Frederiksoord, Wilhelminaoord en Nijensleek 
een digitale versie van De Star aanvragen. 
Denkt u erom dat u wijzigingen van uw e- 
mailadres even aan ons doorgeeft! In Museum 
De Koloniehof en in Logement Frederiksoord 
is altijd een gratis papieren versie verkrijgbaar.

Jan Jansen, André Tempelaar en Hijlco Komen 
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Huis van Weldadigheid — Kende een tussenoplevering t.b.v. de 
viering van 200 jaar MvW. Op 7 mei vindt de definitieve ople-
vering plaats. Met een uitbater voor het pop-up restaurant 
zijn gesprekken gaande.
Hart van Frederiksoord — De Woonacademie in de voormalige 
tuinbouwschool zal vooralsnog alleen ín het gebouw worden 
gerealiseerd. Naar verwachting zullen daar voor de zomer de 
eerste activiteiten worden opgestart.
Versterking Toeristische en Vrije Tijds economie — Voor dit deel-
project is Catrien Scholten aangetrokken als nieuwe kwartier-
maker. Vooralsnog is zij bereikbaar via Huis Westerbeek.

Zichtbaar Cultuurlandschap — Op dit gebied zijn de volgende  
ontwikkelingen:

• De verbouw van de Mandenmakerij wacht nog op 1 advies.

• Voor de Koloniewoningen van de toekomst lopen nog zes op-
ties. Voor de twee te bouwen woningen aan de Molenlaan 
op het voormalige schoolterrein is zorgvuldig onderzocht 
hoe daar voldoende tuin voor de zonnepanelen is te reali-
seren waarbij de bijzondere bomen kunnen worden ge-
spaard.

• De realisering van de twee Koloniewoningen 4.0 (zonder 
nutsaansluitingen) bevindt zich nog in de onderzoeksfase.

Stand van zaken Kolonieplan

• Weer tuinplanten te koop in de kolonie – Wilco en Alettha van de 
Haar, oud-tuinhazen hebben op 13 maart hun kwekerij uitgebreid 
met de verkoop van tuinplanten. Te vinden aan de Van Eemne-
slaan, vlak voor de Oranjelaan. Info: www.buitengewoonhavo.nl

• Kolonie-expres binnengekomen – De recreatieve en toeristische 
ondernemers hebben sinds kort een elektrische golfkar ter be- 
schikking om voor kleinere groepen rondleidingen te verzorgen. 
Nu nog voor 5 meerijders maar binnenkort met aanhanger voor 10.

• Huisartsenpaar neemt afscheid – Klaas en Betsy Leeuw hebben 
na 31 jaar afscheid genomen van hun praktijk in de kolonie. Zo’n 
1.000 mensen namen de moeite hen de hand te drukken en ook 
het nieuwe artsenpaar te verwelkomen.

• Old Forward 120 jaar jong – Op 25 mei bestaat de voetbalvereni-
ging Old Forward 120 jaar. Dat wordt de 26e gevierd. Info: 
www.oldforward.nl 

Kort Kolonienieuws

• Neeltje ten Westenend heeft de woning Kon. Wilhelminalaan 26 
betrokken om van daaruit het onderzoek voor haar kunstproject 
A play of history te starten. Het moet leiden tot een audiovisuele 
presentatie of film over de kolonie voor expositiedoeleinden.

• De Kolonieportretten van Wouter Jansen, kunstenaar uit 
Amsterdam zullen binnenkort in de kolonie worden geplaatst. De 

eerste twee staan tijdelijk in de tuin van de hoeve bij de rotonde.
• De verbetering van het Sterrebos gaat steeds verder: bankjes zijn 

geplaatst, bruggen verbeterd, de toegangspoort is bijna af en veel 
paden zijn onderhanden genomen.

• Op 29 maart is in De Koloniehof de nieuwe themaexpositie Van 

Proefkolonie naar Proeftuin geopend.

Nieuws vanuit Huis Westerbeek

frederiksoord — De eerste fase van de 
verbetering van ons Sterrebos is 
afgerond. Daarom wordt op 26 mei de 
eerste Sterrebos Dag georganiseerd. 

Het programma begint om 15.00 uur met de 
presentatie van het nieuwe boek Het Sterrebos 

van Frederiksoord van de hand van Marijke en 
Eddy van der Maarel. Verder zijn er veel acti- 
viteiten in het bos, zeker ook voor de jeugd, en 
is er muziek in het bos. Om 18.00 uur start het 
Eten onder het bladerdak in de Droge Kom. Meer 
info op www.welkomtoenwelkomnu.nl/

agenda/sterrebosdag

De Sterrebos Dag
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   Activiteiten in het jubileumjaar 
     200 jaar Maatschappij van Weldadigheid
• Weekend 12 en 13 mei

 Lente Fair op De Tuinen

• Maandag 21 mei

 5e KolonieLoop in Frederiksoord 

 en omstreken

• Zaterdag 26 mei

 De Sterrebosdag in … het Sterrebos

• Zaterdag 7 juli

 Erfgoeddag Westerveld op de Koloniehof

• 1 juli t/m 16 september

 Beeldende kunstmanifestatie 

Into Nature: Out of Darkness van 

Frederiksoord tot het Holtingerveld

• Weekend 8 en 9 september

 58e Floralia Corso. 

Thema: De Koloniën van Weldadigheid

• 19 t/m 30 september

 Muziektheatervoorstelling Welstaat 

in en rond het Sterrebos

• Dinsdag 23 oktober

 Wereldvoedseldag in Frederiksoord

• Zaterdag 3 november

 Ondernemersbeurs Westerveld in Huis 

van Weldadigheid

Meer activiteiten staan nog op stapel — zie 

www.welkomtoenwelkomnu.nl/agenda 
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• Zaterdag 3 novembeberr

OnOndedernrnememerersbsbeueurs WWesterveld in Huis 

vaann Weldadigheid
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