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Bewonersinitiatief gelanceerd op druk bezochte bewonersmiddag
Meer dan 500 betrokken inwoners uit de 
wijde regio waren zaterdag 28 januari 
aanwezig in het Koloniecentrum in Fre-
deriksoord.   

Zij werden geïnformeerd over de ontwikkelin-
gen die in de Koloniën van Weldadigheid gaan 
plaatsvinden op weg naar 2018, het jaar waarin 
de Maatschappij van Weldadigheid 200 jaar 

bestaat. Met deze aftrap werd op een leuke en 
enthousiasmerende manier en mét inbreng 
van de bevolking, de nieuwe ontwikkeling in 
gang gezet. In dat kader werd de bewoners ge-
vraagd mee te denken en te komen met initia-
tieven voor dit gedachtengoed.

Denk en doe mee en maak kans op F 2500,00!

Ben u net als Johannes van den Bosch ook een 
visionaire idealist? Denk en doe mee in de 
Proeftuin van Weldadigheid voor het beste 
idee vanuit uw dorp, buurt of vereniging, dat 
bijdraagt aan een betere, mooiere en gezon-
dere samenleving en maak kans op de Rabo 
ZuidWest-Drenthe Stimuleringsprijs t.w.v. 
F 2500,00.

Voor meer info: https://goo.gl/t9N74D 

ClubMvW200 op weg naar viering 200 jarig bestaan 
Het 200 jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid in 
2018 komt dichterbij. Dit willen we met trots samen met alle in-
woners en betrokkenen vieren! 

Hiervoor heeft de Maatschappij van Weldadigheid samen met een 
aantal vertegenwoordigers uit de Kolonie de ClubMvW200 opge-
richt. Dit jaar, 2017, is het jaar van Denken, Durven, Doen! Samen 
de schouders eronder om volgend jaar met trots onze gasten in de 
Koloniën te mogen verwelkomen en te vieren dat het 200 jaar ge-
leden is dat Johannes van den Bosch de basis heeft gelegd voor 
onze huidige verzorgingsstaat. De ClubMvW200 zet zich samen met 
de bewoners, gemeente Westerveld en de provincie Drenthe in om 
met recht de gasten volgend jaar te mogen verwelkomen.

Een van deze activiteiten betreft de viering van het 200 jarig 
bestaan ook cultureel op de kaart zetten. Hiervoor zijn o.a. de vol-
gende ontwikkelingen in gang gezet:
1 Dit voorjaar vindt door een tiental geselecteerde kunstenaars 
een onderzoek plaats naar de mogelijkheden voor kunst in het 
landschap door Stichting Land Art Contemporary, geïnspireerd door 
het gedachtengoed van Johannes van den Bosch.

2   In mei van dit jaar is gedurende vier weken aan de Wynoldyweg 
het Basiskamp Entre Nous operationeel. Een uniek kunstproject op 
een tijdelijke proefkolonie waar sociale vernieuwing het hoofdthe-
ma is.
3 Er is een start gemaakt met de voorbereidingen voor een thea-
terspektakel in het gebied door het Kameroperahuis waar bewo-
ners en andere betrokkenen deel van gaan uitmaken met als resul-
taat in 2018 een theatraal klapstuk over de Welstaat

ClubMvW200 bestaat uit de volgende leden:
• Jan Mensink, namens de Maatschappij van Weldadigheid (vz)
• Hilda Groen, namens Museum de Koloniehof
• Hijlco Komen, namens de bewoners
• Jannes Prikken, namens de bewoners en stichting Weldadige

Oorden
• Hans Kroesen, namens de stichting Weldadige Oorden
• Gerrie Ebbeling, namens gemeente Westerveld
• Walter Buijs, namens de gebiedsontwikkeling Kolonieplan
• Geeke Snijders, programmaleider MvW 200 jaar

Agenda

13 maart — College Tour Durven – Aanvang: 
19.30 uur Miramar — Gastheerschap: Een 
leercollege met interviews en veel interac-
tie. Lokale ondernemers, met lef, vertellen 
hoe ze succesvol zijn geworden en wat ze 

doen om succesvol te blijven. Voor meer 
info: https://goo.gl/xECJLc

16 maart — Start workshop geschiedenis en 
ontwikkeling kolonie Frederiksoord e.o. — 
Eerste deel van vijfdelige workshop. Info:  
www.maatschappijvanweldadigheid.nl — 

Opgeven: info@mvwfrederiksoord.nl

10 april — College Tour Doen – Aanvang: 
19.30 uur Miramar — Marketing en commu-
nicatie: Wie is onze doelgroep? Wat hebben 
we te bieden? Hoe gaan we ze benaderen? 
Voor meer info: https://goo.gl/XzwVUY
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Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu

frederiksoord — Voor u ligt een Star 
Special. De tweede keer dat wij die uit-
brengen. Ook nu weer namens de Maat-
schappij van Weldadigheid. 

U vindt informatie over wat er gebeurt op weg 
naar 200 jaar Maatschappij en over de gebieds-
ontwikkeling. Want hoe mooi (en verdiend) 
het ook zou zijn dat de Koloniën de status van 
Werelderfgoed zouden krijgen, voorlopig gaat 
het vooral over die twee onderwerpen: 200 jaar 
en gebiedsontwikkeling.

De openingsfoto is van een detail van het 
Koloniecentrum generaal Johannes van den 
Bosch (onze voorkeursnaam). Naar verwach-
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Ter voorbereiding op het indienen van de 
aanvraag voor de Werelderfgoedstatus van 
unesco unesco is een nieuw logo ontwikkeld voor 
de Koloniën van Weldadigheid. Het logo 
geeft het verhaal van de Koloniën weer. 

U kan er een huis in herkennen, dat staat voor 
het onderdak dat men bood aan de allerarmsten 
in de maatschappij. Ook het besloten karakter 
van de Koloniën en het strenge toezicht zijn in 
het logo vervat. Tenslotte combineert het beeld-
merk goed met het logo van unesco Werelderf-
goed, dat in 2018 mogelijk dit logo zal flankeren.

Elke Kolonie krijgt een eigen logo op maat 
met een aparte kleur.

Het nieuwe logo is onderdeel van een rui-
mere samenwerking tussen de zeven gebieden 
in Nederland en België. Een eigen logo en huis-

stijl toont het verband en de gedeelde geschie-
denis van de Koloniën. In januari 2017 is bo-
vendien een nieuwe overkoepelende website 
gelanceerd om deze samenwerking kracht bij 
te zetten (www.kolonienvanweldadigheid.eu).

Nieuw logo voor de Koloniën van Weldadigheid

De inhoud is dan ook
door de Maatschappij aangedragen.

ting zal deze ‘puist’ in de herontwikkeling 
sneuvelen. Op de historische foto een kaart 
van onze kolonie uit 1853. Met zelfs Wilhelmi-
na’s oord erop.

We wensen u weer veel leesplezier en na-
tuurlijk zijn reacties en suggesties heel erg 
welkom. Deze keer naar de mailadressen die in 
deze Star zijn vermeld.

André Tempelaar, 
Jan Jansen 
en Hijlco Komen
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Proeftuin van Weldadigheid
In Zuidwest Drenthe ligt een bijzonder 
verhaal, namelijk dat van een sociaal 
experiment van generaal Johannes van 
den Bosch. 

Een experiment als voorloper van onze 
huidige verzorgingsstaat en een interna-
tionale inspiratiebron voor de bestrijding 
van armoede. Een bijzondere geschiede-

nis die inspireert en die het waard is om 
te worden doorverteld en opnieuw te 
worden geactiveerd.

Daarom hebben de Maatschappij van 
Weldadigheid, de provincie Drenthe en 
gemeente Westerveld samen een nieuwe  
visie (zie https://goo.gl/X6xoot) voor het 
gebied ontwikkeld. Een visie waarmee het 
gebied, zowel nationaal als internatio-

naal, op de kaart wordt gezet als een plek 
waar  mensen kansen worden geboden op 
een beter leven in een sterk sociaal be- 
trokken, duurzame samenleving.

Dit willen we realiseren door ons te 
profileren als een  Proeftuin van Welda-
digheid, een broedplek voor initiatieven 
op het gebied van werk, gezondheid, 
zorg, landbouw en toerisme. 

De zes deelprogramma’s

Gebiedsontwikkeling 
In 2016 is met alle partijen een gebiedsontwikkelingsplan, het 
Kolonieplan gemaakt. U vindt dit plan op www.maatschappij-
vanweldadigheid.nl onder Stichting.   

 
Waarden die kansrijk zijn om hieraan ook in het heden een nieuwe be-
tekenis te geven:
1 De sociale component van het immateriële  gedachtengoed van Johan- 
nes van den Bosch 

2 De landschappelijke component van het materiële gedachtengoed van 
Johannes van den Bosch 

Er wordt nu in opdracht van de stuurgroep gewerkt aan een zestal 
deelprogramma’s. De stuurgroep bestaat uit Cees Bijl (gedeputeerde 
provincie Drenthe), Rikus Jager (burgemeester gemeente Wester-
veld) en Anneke Haarsma (voorzitter Maatschappij van Weldadig-
heid). Door de stuurgroep is Walter Buijs aangesteld als de procesre-
gisseur. Walter is verantwoordelijk  voor de totale regie over de reali-
sering van het Kolonieplan en daarmee over een levendige en onder-
nemende kolonie met een sprankelend kennis- en belevingscen-
trum.

4 Groen en Food    Frederiksoord wordt de proeftuin en het cen- 
trum voor een urgente verandering in Noord-Nederland: iedereen 
kansen bieden op een gezond leven. Dat is betaalbaar gezond 
voedsel (door het opzetten van een verkorte voedselketen), bete- 
kenisvol leven (meer werkgelegenheid), voldoende beweging en 
een sociale omgeving. De Proefkolonie van Johannes van den 
Bosch is bij uitstek het vestigingsklimaat voor bedrijven die bijdra- 
gen aan deze verandering, genaamd Blue Zone Noord-Nederland.
Stand van zaken — Met verschillende organisaties en bedrijven is
intensief overleg gaande.

5 Sociale innovatie    Het stimuleren van sociaal-maatschappe-
lijk en economische innovatie in het gebied. Dit betekent een
moderne vertaling geven van het immaterieel sociale gedachten-
goed van Johannes van den Bosch. Samen met geïnteresseerde 
partners een proeftuin zijn van sociaal-maatschappelijk initiatie-
ven op het gebied van bijvoorbeeld zorg en gezondheid.

Stand van zaken — Onder andere met een zorgaanbieder worden 
gesprekken gevoerd. Ten behoeve van huisvesting van mensen 
met een autistische aandoening in de Mandenmakerij wordt 
gezocht naar financiering voor de noodzakelijke restauratie en 
aanpassing.

6 Vrijetijdseconomie    Samen met partners en de toeristische 
ondernemers uit het gebied een plan ontwikkelen om de 
vrijetijdseconomie te versterken en daarmee meer bezoekers te 
trekken waardoor bestedingen in het gebied worden vergroot en 
banen worden gecreëerd.
Stand van zaken — Onder leiding van de deelprogrammaleider 
heeft een eerste verkenning plaatsgevonden.

Wie doet wat? 
Procesregisseur Kolonieplan
Walter Buijs — w.buijs@drenthe.nl 
Deelprogrammaleider Koloniecentrum 
Douwe Huizing – d.huizing@drenthe.nl 
Deelprogrammaleider Zichtbaarheid Cultuurlandschap   
Sander Simonse — sander@burolanding.nl
Deelprogrammaleider Groen en Food             
Sander Simonse — sander@burolanding.nl
Deelprogrammaleider Sociale innovatie         
nog niet bekend 
Deelprogrammaleider Vrijetijdseconomie
Ton Woestenburg — t.woestenburg@drenthe.nl
Voor vragen, ideeën en verder informatie stuur een e-mail naar:
ikdoemee@mvwfrederiksoord.nl
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In dit plan is rekening gehoudenmet de unieke immateriële
en materiële cultuurhistorische waarden van het gebied 

1 Hart van Frederiksoord    Het ontwikkelen van de voormalige 
Tuinbouwschool Frederiksoord en het omliggende gebied door hier 
opnieuw een invulling aan te geven waarin de sociaal-maat-
schappelijke innovatie samen met initiatieven op het gebied van 
land- en tuinbouw als een proeftuin kunnen gaan fungeren.
Stand van zaken — Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage 
bij de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
2 Koloniecentrum    Het ontwikkelen van een sprankelend 
kennis- en belevingscentrum als centraal punt in het gebied, 
verbonden aan het Hart van Frederiksoord. Bezoekers en andere 
belangstellenden kunnen hier kennis nemen van het unieke 
verhaal van Johannes van den Bosch in het verleden, vertaald 
naar het heden.

Stand van zaken — Een eerste ontwerp is gemaakt. Een eerste 
verkenning van het interieur is door het architectenbureau 
uitgevoerd. Inspanningen zijn er op gericht in elk geval het 
interieur eind maart 2018 gereed te hebben.
3 Zichtbaarheid cultuurlandschap    Het historische verhaal van 
Johannes van den Bosch beleefbaar maken voor toeristen en 
betekenis geven voor huidige en toekomstige bewoners, door 
bijvoorbeeld het restaureren en renoveren van 24 historische 
panden, lanen en paden, het terugbouwen van de ‘Koloniewonin-
gen van de Toekomst’ op de plaatsen waar ze ooit hebben gestaan 
en het toevoegen van kunstobjecten die het verhaal vertellen.
Stand van zaken — De eerste ruim 20 koloniewoningen van de 
toekomst zijn gerealiseerd. Een plan voor de restauratie van 
historische panden wordt opgesteld en er wordt gezocht naar de 
benodigde financiering. Met een Land Art organisatie is een 
verkenning in het gebied uitgevoerd. Een tweetal kunstwerken is 
onder regie van de provincie in voorbereiding.
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• Hilda Groen, namens Museum de Koloniehof
• Hijlco Komen, namens de bewoners
• Jannes Prikken, namens de bewoners en stichting Weldadige

Oorden
• Hans Kroesen, namens de stichting Weldadige Oorden
• Gerrie Ebbeling, namens gemeente Westerveld
• Walter Buijs, namens de gebiedsontwikkeling Kolonieplan
• Geeke Snijders, programmaleider MvW 200 jaar

Agenda

13 maart — College Tour Durven – Aanvang: 
19.30 uur Miramar — Gastheerschap: Een 
leercollege met interviews en veel interac-
tie. Lokale ondernemers, met lef, vertellen 
hoe ze succesvol zijn geworden en wat ze 

doen om succesvol te blijven. Voor meer 
info: https://goo.gl/xECJLc

16 maart — Start workshop geschiedenis en 
ontwikkeling kolonie Frederiksoord e.o. — 
Eerste deel van vijfdelige workshop. Info:  
www.maatschappijvanweldadigheid.nl — 

Opgeven: info@mvwfrederiksoord.nl

10 april — College Tour Doen – Aanvang: 
19.30 uur Miramar — Marketing en commu-
nicatie: Wie is onze doelgroep? Wat hebben 
we te bieden? Hoe gaan we ze benaderen? 
Voor meer info: https://goo.gl/XzwVUY

Een bulletin uitgegeven voor de bewoners van Frederiksoord en omgeving 1d ee s t a r

Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu

frederiksoord — Voor u ligt een Star 
Special. De tweede keer dat wij die uit-
brengen. Ook nu weer namens de Maat-
schappij van Weldadigheid. 

U vindt informatie over wat er gebeurt op weg 
naar 200 jaar Maatschappij en over de gebieds-
ontwikkeling. Want hoe mooi (en verdiend) 
het ook zou zijn dat de Koloniën de status van 
Werelderfgoed zouden krijgen, voorlopig gaat 
het vooral over die twee onderwerpen: 200 jaar 
en gebiedsontwikkeling.

De openingsfoto is van een detail van het 
Koloniecentrum generaal Johannes van den 
Bosch (onze voorkeursnaam). Naar verwach-

de
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voor de bewoners van Frederiksoord

en omgeving
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Ter voorbereiding op het indienen van de 
aanvraag voor de Werelderfgoedstatus van 
unesco unesco is een nieuw logo ontwikkeld voor 
de Koloniën van Weldadigheid. Het logo 
geeft het verhaal van de Koloniën weer. 

U kan er een huis in herkennen, dat staat voor 
het onderdak dat men bood aan de allerarmsten 
in de maatschappij. Ook het besloten karakter 
van de Koloniën en het strenge toezicht zijn in 
het logo vervat. Tenslotte combineert het beeld-
merk goed met het logo van unesco Werelderf-
goed, dat in 2018 mogelijk dit logo zal flankeren.

Elke Kolonie krijgt een eigen logo op maat 
met een aparte kleur.

Het nieuwe logo is onderdeel van een rui-
mere samenwerking tussen de zeven gebieden 
in Nederland en België. Een eigen logo en huis-

stijl toont het verband en de gedeelde geschie-
denis van de Koloniën. In januari 2017 is bo-
vendien een nieuwe overkoepelende website 
gelanceerd om deze samenwerking kracht bij 
te zetten (www.kolonienvanweldadigheid.eu).

Nieuw logo voor de Koloniën van Weldadigheid

De inhoud is dan ook
door de Maatschappij aangedragen.

ting zal deze ‘puist’ in de herontwikkeling 
sneuvelen. Op de historische foto een kaart 
van onze kolonie uit 1853. Met zelfs Wilhelmi-
na’s oord erop.

We wensen u weer veel leesplezier en na-
tuurlijk zijn reacties en suggesties heel erg 
welkom. Deze keer naar de mailadressen die in 
deze Star zijn vermeld.

André Tempelaar, 
Jan Jansen 
en Hijlco Komen

special

special special

https://goo.gl/t9N74D
http://www.kolonienvanweldadigheid.eu
https://goo.gl/xECJLc
http://www.maatschappijvanweldadigheid.nl
mailto:info@mvwfrederiksoord.nl
https://goo.gl/XzwVUY



