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Kort Kolonienieuws 
Gids op De Koloniehof: wie wil? — Het wordt steeds drukker op De Kolo-

niehof. Steeds meer groepen boeken een presentatie en een rondrit met de 

Kolonietram. Met de Werelderfgoedstatus voor de deur is dat niet verwon-

derlijk. De groep gidsen moet daarom worden uitgebreid. Er is plaats voor 

een aantal enthousiaste mensen die het verhaal van de nalatenschap van 

generaal Van den Bosch willen uitdragen.

Wat krijgt u er voor terug? Dankbaarheid van de gasten, een vriendelijk 

gezicht van de dames van De Koloniehof, een gezellige groep waarbinnen u 

werkt en prima koffie. Natuurlijk wordt uw inzet in overleg bepaald en krijgt 

u (veel) aanvullende info over de geschiedenis van ons bijzondere gebied.

Aanmelden kan telefonisch 381225 (MvW) of 382712 (De Koloniehof) of 

per e-mail info@mvwfrederiksoord.nl of info@dekoloniehof.nl. Doen!

Koloniebelevenis Frederiksoord — Op zondag 16 augustus vindt van 
11.00 uur tot 17.00 uur op De Koloniehof de eerste Koloniebelevenis 

Frederiksoord plaats. Een dag voor jong en oud volledig in het teken 
van de geschiedenis van de Maatschappij. Ambachten en activitei-
ten die het oude leven in de kolonie weergeven, verhalen van wel-
eer, eten maken én verorberen en genoeg te doen voor de kinderen.

Beweging in het Inforium? — Door de Kerngroep Kolonie is een brief 

verzonden aan de Maatschappij waarin namens een groot deel van de be-

woners van onze kolonie de onvrede wordt geuit over het Inforium. Al 

ruim 10 jaar staat het gebouw leeg en de omgeving verwildert. Verzocht 

werd de Grontmij van dit ongenoegen op de hoogte te brengen. De Gront-

mij heeft direct al gereageerd door het terrein rond het Inforium op te 

schonen. Een eerste stap in de goede richting.

Van Swietenfestival — Het muziekfestival vond van 22 tot 25 mei 

plaats. Goede belangstelling, veel decibellen en voor de liefhebber 
goede muziek. Dit jaar was er ook tijdens de Kolonieloop een - goed 
bezocht – programma. Het eerste lustrum is in aantocht.

dook van start — Per 1 september heeft de kolonie een nieuw koor: 
het Klein Mannenkoor dook (Door Oefening Ontstaat Kwaliteit). Om de 
week wordt op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur geoefend 
in Het Paviljoen op De Tuinen. Op 15 september kunt u kijken en luis-
teren tijdens een Open Repetitie. Meer info: h.guijt47@ziggo.nl. 

A Slow Ride – Sporen van Vrijheid — Zaterdag 4 juni deed Tjerk Ridder 

met zijn Belgisch trekpaard Elfie de Kolonie aan. De bekende thea-
termaker begon bij Oerol en is via Veenhuizen en Frederiksoord met 
een tocht bezig van 2000 km die ook langs de andere koloniën van 
de Maatschappij voert. www.tjerkridder.com

De Bakkerij scoort — De B&B De Bakkerij van Annemarie en Frans heeft 
van Zoover, een grote beoordelingsorganisatie voor accommodaties, 
een zilveren award gewonnen. De beoordelingen door de gasten 
leidden tot een gemiddelde van 9,5. Dat is meer dan prijswaardig. 

Motortochten — Op zondag 21 juni startte bij Hotel Frederiksoord de 
6e Kolonierit van de Vereniging Klassieke Motoren. Ondanks het matige 
weer reden 25 motoren een mooie, 120 km lange rit met een 
lunchstop in Café De Steen in Willemsoord. Vanuit De Steen vertrekt 
op zaterdag 8 augustus de Paupertocht. 

Luidruchtig begin 2e Kolonieloop
De speaker kon zich bij de eerste start 
bijna niet verstaanbaar maken. Niet zo 
vreemd wanneer zo’n 30 honden zich op-
maken voor de eerste Canirun tijdens de 
alweer tweede editie van de Kolonieloop.  

De honden hadden er duidelijk zin in. Maar 
niet alleen die. Het was op 25 mei een drukte 
van belang op de parkeerplaats bij de rotonde. 
Meer dan 500 deelnemers waren op het evene-
ment afgekomen. Dit jaar konden de 10 km lo-

pers hun eigen ronde afleggen en hoefden niet 
twee keer hetzelfde 5 km parcours te lopen. Een 
hele verbetering. Anders dan vorig jaar was het 
dit jaar ideaal loopweer. Maar ook voor de vele 
bezoekers was het weer prima. Een mooie acti-
viteit die duidelijk in een behoefte voorziet. 
Maar wat wil je ook wanneer je over een route 
loopt waar de cultuurhistorie op bijna iedere 
meter voor het oprapen ligt. Zeker de geoefen-
de lopers die ook oog voor de omgeving hadden, 
konden dat volop beamen. Op naar de 3e editie.
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Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu
agenda

Elke zaterdag

Biologische boerenmarkt op 

het grote parkeerterrein van De Tuinen

Elke 2e en 4e zondag van de maand

Om 14.00 uur rondrit Kolonietram 

door de Kolonie

Zondag 16 augustus

Koloniebelevenis Frederiksoord 

op De Koloniehof 

Weekend 12 en 13 september

Corso

Zondag 29 november

Winter Boschfestijn op De Koloniehof

  Juli 2015

frederiksoord — In mei kwam de me-
dedeling waar we met z’n allen met 
spanning op zaten te wachten. De Ne-
derlandse regering ziet de Koloniën van 
Weldadigheid als het meest kansrijke 
Nederlandse project om te worden opge-
nomen op de Werelderfgoedlijst van 
unesco. 

We zijn er natuurlijk nog niet maar we zijn wel 
vele stappen dichterbij gekomen. Het leek ons 
daarom zeer passend om het geboortehuis van  
Johannes van den Bosch als openingsfoto te 
kiezen. De huidige bewoners vonden het een 
leuk idee een recente foto van Huize Dijkzigt 
in De Star te plaatsen en stuurden graag de foto 
op. Veel dank daarvoor. Want in dit huis ‘is het 
ooit allemaal begonnen…’. Een prachtige ont-
wikkeling is ook dat er steeds meer vraag is 
naar rondleidingen in onze Kolonie. De Kolo-
niehof is dan ook naarstig op zoek naar extra 
gidsen om alle rondleidingen te kunnen ver-
zorgen. Vanuit de Koloniehof worden dit jaar 

ook bezoeken aan het museum van basisschool 
leerlingen uit de gemeente Meppel georgani-
seerd. Meer dan 500 leerlingen zullen op school 
voorgelicht en in onze kolonie rondgeleid wor-
den. Een compliment voor Hilda en haar me-
dewerksters. De historische foto is een foto van 
het huis van onze ‘Zus’ Prikken. Na de zomer 
wordt in deze boerderij het kantoor gevestigd 
van het Uitvoeringsbureau MvW200.

We wensen u weer veel leesplezier en na-

tuurlijk 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 aan-
vragen. Denkt u erom dat u e-mailadres wijzigin-
gen even aan ons doorgeeft! In Museum De Kolo-
niehof en in Hotel Frederiksoord is altijd een 
gratis papieren versie verkrijgbaar. 

Hijlco Komen en Jan Jansen Een geweldig succes!  
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Nieuws vanuit Huis Westerbeek
• De Maatschappij heeft een eervolle 

vermelding ontvangen in het kader van 
de EU Prize for Cultural Heritage. De 
gemeente Westerveld heeft de 
Maatschappij voorgedragen voor de 
Europa Nostra Awards 2015. De jury had 
veel waardering voor de wijze waarop 
met het erfgoed wordt omgegaan.

• Het Uitvoeringsbureau MvW200 is van 
start gegaan. Het bureau wordt bemenst 
door de Maatschappij en de provincie en 
financieel ondersteund door de gemeen-
te. De taak van het bureau is het realise-
ren van het Uitvoeringsprogramma 
MvW200. Na de zomer trekt het bureau 
in de vrijboerhoeve bij de rotonde.

• In goed overleg tussen de Maatschappij 
en Sander Simonse is besloten de

arbeidsovereenkomst van Sander per 
31 augustus 2015  te beëindigen. 

• Voor de Koloniewoning van de toekomst 

zijn twee opties uitgegeven: een aan de 
Vaartweg en een aan de Van Eemneslaan.

• Het ooievaarsnest bij de Aa heeft de 
laatste storm niet overleefd maar is 
vervangen. Deze keer een dikkere en 
kortere stam om problemen met 
hoogtevrees van de bewoners te verhel-
pen. Zij, de bewoners hebben inmiddels 
hun intrek weer genomen.

• Op het speelveld van De Koloniehof

hebben twee forse delen van de oude 
beuk die bij het hotel is omgevallen een 
mooie nieuwe bestemming gekregen. 
Rens en Herman hebben er een kolonie-
trein van gezaagd met plaats voor drie tot 
vijf kinderen. Een aanwinst voor de 
jeugd.

UNESCO-status forse stap dichterbij 
Van uitstel kwam geen afstel. Een aantal keren werd de beslistermijn 

opgeschoven maar uiteindelijk kwam dan toch op 22 mei de verlossen-

de mededeling: 

Dat wil zeggen dat van alle Nederlandse kandidaten voor die lijst de 
koloniën als eerste zullen worden voorgedragen. Dat gebeurt dan 
mede namens België voor de koloniën in Wortel en Merksplas. Een 
groot compliment voor ieder die hier aan heeft meegewerkt.

En het is natuurlijk fantastisch nieuws. Niet dat daarmee de race al 
is gelopen maar de kansen nemen aanmerkelijk toe. Er moet nog 
veel gebeuren. De projectgroep moet het dossier voor UNESCO nog 
compleet maken. Zo moet er een managementplan worden opge-
maakt waarin het beheer en de ontwikkelingslijnen worden 
vastgelegd. In de koloniën zelf moet ook nog veel gebeuren om er 
spic en span uit te zien. En het mooie is dat de mondiale erkenning 
gelijk zal kunnen vallen met de viering van het 200-jarig bestaan in 
2018. We zijn weer een stuk verder op de weg naar Werelderfgoed!

Vliegende herstart Lente Fair
Vorig jaar was het kommer en kwel. Langdurige regen, en forse 
ook, maakte van De Tuinen een buitenzwembad. Maar 10% van 
het normale aantal bezoekers en de zondag helemaal geen fair.

Dit jaar was het volledig het tegenovergestelde. De weg van Steenwijk 
was door de provincie voor deze gelegenheid weer even opengesteld. 
Prima fairweer en de zondag zelfs uitgesproken prachtig. Geen 
wonder dat er meer dan 10.000 betalende bezoekers op af kwamen. 
Heel Noord Nederland was vertegenwoordigd. Zo’n 120 standhouders 
hadden dan ook niets te klagen net zomin als de penningmeester van 
de Gehandicaptentuin. Een mooie financiële plus, een record en na 
vorig jaar was dat ook hard nodig. Ook hier geldt: na regen komt 
zonneschijn.

Er was weer van alles te zien, te horen, te doen en te koop. Van toma-
tenplantje tot overdekte buitenstoel, van het groetpad tot een heerlijk 
oranjedrankje en van mooie muziek tot bijzondere gerechten. Geen 
wonder dat de sfeer gemoedelijk was.

De organisatie was weer prima in de hand. De stroom auto’s kon 
zonder filevorming goed worden verwerkt en de vrijwilligers in de 
horeca liepen zich opgewekt de benen onder het lijf vandaan. Die 
140 vrijwilligers uit de hele regio mogen trots zijn op zichzelf! Hope-
lijk volgend jaar weer zo’n geslaagde uitvoering.

Bizons in de kolonie 
Mannen van de 43e Gemechaniseerde Brigade 
die door zijn logo ook wel de Bizonbrigade 
wordt genoemd, hebben op 11, 12 en 13 mei 
hun handen (en gereedschap) laten wapperen 
in de kolonie. Tijdens hun Open Dagen nieu-
we stijl zijn in Nederland 70 projecten in 
70 uur tijd uitgevoerd als herinnering aan 
70 jaar bevrijding. Het  11e   Pantsergenieba-
taljon voerde de werkzaamheden uit. Het 
laatste stuk van de schietbaan werd omge-
gooid zodat het moeras pad verdween. Een 
groot deel van de Hooiweg werd van zijn hoge 
kanten ontdaan zodat het regenwater weer 
weg kan en in onder andere de Westerbeek-
sloot werden grofvuilvangers geplaats om 
verstopping van duikers te voorkomen.

Een project dat samen met de gemeente 
Westerveld werd uitgevoerd, was het aanbren-
gen van markeringen op de toegangen tot het 
koloniegebied. In Willemsoord, Frederiksoord 
en Boschoord zijn meidoornhagen geplaatst. 
Later dit jaar komen op de kop van die hagen 
betonnen ornamenten met onder andere de 
beeltenis van generaal Van den Bosch. Bij de 
herinrichting eind dit jaar van de kruising 

met de Oost- en Westvierdeparten zal ook daar 
de markering worden aangebracht. Door de 
inzet van de militairen is een eerste zichtbaar 
deel van het plan MvW200 uitgevoerd en zelfs 

uitgebreid tot buiten het huidige grondge-
bied van de Maatschappij. De kolonie wordt er 
weer wat mooier door.

In gesprek met de voorzitter
Niet in Huis Westerbeek maar op het 
terras van Hotel Frederiksoord spreken 
we onder het genot van een prima kop 
koffie met Anneke Haarsma, sinds 
enige maanden voorzitter van het Be-
stuur van de Maatschappij van Welda-
digheid. 

Ze woont nu in Wittelte. Als gedeputeerde is 
ze acht jaar betrokken geweest bij de kolo-
nie, vooral omdat ze meewerkte aan de We-
relderfgoed nominatie. Die stip aan de na-
bije horizon, dat unesco-kwaliteitskeur- 
merk, ook daar wil zij met de overige be-
stuursleden en de directeur met  veel energie 
een bijdrage aan leveren. En, zegt ze, onder 
druk werk ik het beste.

Anneke Haarsma is blij met het huidige 
bestuur: we hebben een fantastisch bestuur, 
slagvaardig, ambitieus, diverse kwaliteiten 
en expertises en ook niet onbelangrijk met 
de nodige humor. Ook is ze blij met de be-
trokkenheid van de provincie, daar waar die

van de gemeente nog wel wat meer zou 
mogen worden uitgedragen …

Natuurlijk vragen we haar wat haar doe-
len zijn. Voor de korte termijn is dat 2018, 
het 200-jarig bestaan. Ook de Maatschappij 
meer op de kaart zetten, de bijzondere ge-
schiedenis naar buiten brengen en de kolo-
nie mooier maken hoort er bij. Het nieuw 
opgerichte uitvoeringsbureau zal daar een 
belangrijke rol in vervullen. Voor de langere 
termijn is het vooral van belang een goed 

verdienmodel te hebben: hoe zorgen we dat 
er voldoende geld wordt gegenereerd zodat 
er voldoende middelen zijn om het gebied in 
stand te houden en vooral ook verder te ont-
wikkelen. Zorgen dat maatschappelijke ont-
wikkelingen goed worden gevolgd zoals op 
sociaal, cultureel en natuurgebied en daarop 
anticiperen. Zorgen dat de kolonie een hoog-
waardig cultureel erfgoed blijft vol dyna-
miek en ondernemerschap. Een gebied 
waarin het ook zichtbaar goed wonen is. 
Zoals zij zegt: je moét er zijn geweest!

Voordat we afsluiten wil ze nog echt iets 
kwijt. De directeur vormt samen met onze 
medewerkers een fantastisch team, men is 
trots om bij de Maatschappij te mogen wer-
ken!! Maar daarna komen de vele vrijwilli-
gers, zonder hen zou de mvw absoluut niet 
kunnen!! Niet alleen vanwege het vele werk 
dat ze doen maar ze zijn mede het gezicht 
van de Maatschappij. Natuurlijk is de direc-
teur dat als eerste maar daarna komen het 
personeel, de vrijwilligers en de bewoners. 
Ook die bewoners mogen trots uitstralen dat 
ze in een gebied wonen dat naar verwach-
ting dat felbegeerde mondiale kwaliteits-
stempel krijgt: de unesco-Werelderfgoed 
status. En dat kunnen niet veel mensen zeg-
gen.

Een bulletin uitgegeven voor de bewoners van Frederiksoord en omgevingd ee s t a r 3

de Nederlandse regering ziet de Koloniën van
de Maatschappij van Weldadigheid

als het meest kansrijke Nederlandse project
om te worden opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO!  

Ze heeft wortels in de regio, heeft
in Vledder gewoond en gewerkt en

van daaruit nog meegedaan met ons Corso,
vertelt ze vol trots. 
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opgerichte uitvoeringsbureau zal daar een 
belangrijke rol in vervullen. Voor de langere 
termijn is het vooral van belang een goed 

verdienmodel te hebben: hoe zorgen we dat 
er voldoende geld wordt gegenereerd zodat 
er voldoende middelen zijn om het gebied in 
stand te houden en vooral ook verder te ont-
wikkelen. Zorgen dat maatschappelijke ont-
wikkelingen goed worden gevolgd zoals op 
sociaal, cultureel en natuurgebied en daarop 
anticiperen. Zorgen dat de kolonie een hoog-
waardig cultureel erfgoed blijft vol dyna-
miek en ondernemerschap. Een gebied 
waarin het ook zichtbaar goed wonen is. 
Zoals zij zegt: je moét er zijn geweest!

Voordat we afsluiten wil ze nog echt iets 
kwijt. De directeur vormt samen met onze 
medewerkers een fantastisch team, men is 
trots om bij de Maatschappij te mogen wer-
ken!! Maar daarna komen de vele vrijwilli-
gers, zonder hen zou de mvw absoluut niet 
kunnen!! Niet alleen vanwege het vele werk 
dat ze doen maar ze zijn mede het gezicht 
van de Maatschappij. Natuurlijk is de direc-
teur dat als eerste maar daarna komen het 
personeel, de vrijwilligers en de bewoners. 
Ook die bewoners mogen trots uitstralen dat 
ze in een gebied wonen dat naar verwach-
ting dat felbegeerde mondiale kwaliteits-
stempel krijgt: de unesco-Werelderfgoed 
status. En dat kunnen niet veel mensen zeg-
gen.
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de Nederlandse regering ziet de Koloniën van
de Maatschappij van Weldadigheid

als het meest kansrijke Nederlandse project
om te worden opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO!  

Ze heeft wortels in de regio, heeft
in Vledder gewoond en gewerkt en

van daaruit nog meegedaan met ons Corso,
vertelt ze vol trots. 
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Kort Kolonienieuws 
Gids op De Koloniehof: wie wil? — Het wordt steeds drukker op De Kolo-

niehof. Steeds meer groepen boeken een presentatie en een rondrit met de 

Kolonietram. Met de Werelderfgoedstatus voor de deur is dat niet verwon-

derlijk. De groep gidsen moet daarom worden uitgebreid. Er is plaats voor 

een aantal enthousiaste mensen die het verhaal van de nalatenschap van 

generaal Van den Bosch willen uitdragen.

Wat krijgt u er voor terug? Dankbaarheid van de gasten, een vriendelijk 

gezicht van de dames van De Koloniehof, een gezellige groep waarbinnen u 

werkt en prima koffie. Natuurlijk wordt uw inzet in overleg bepaald en krijgt 

u (veel) aanvullende info over de geschiedenis van ons bijzondere gebied.

Aanmelden kan telefonisch 381225 (MvW) of 382712 (De Koloniehof) of 

per e-mail info@mvwfrederiksoord.nl of info@dekoloniehof.nl. Doen!

Koloniebelevenis Frederiksoord — Op zondag 16 augustus vindt van 
11.00 uur tot 17.00 uur op De Koloniehof de eerste Koloniebelevenis 

Frederiksoord plaats. Een dag voor jong en oud volledig in het teken 
van de geschiedenis van de Maatschappij. Ambachten en activitei-
ten die het oude leven in de kolonie weergeven, verhalen van wel-
eer, eten maken én verorberen en genoeg te doen voor de kinderen.

Beweging in het Inforium? — Door de Kerngroep Kolonie is een brief 

verzonden aan de Maatschappij waarin namens een groot deel van de be-

woners van onze kolonie de onvrede wordt geuit over het Inforium. Al 

ruim 10 jaar staat het gebouw leeg en de omgeving verwildert. Verzocht 

werd de Grontmij van dit ongenoegen op de hoogte te brengen. De Gront-

mij heeft direct al gereageerd door het terrein rond het Inforium op te 

schonen. Een eerste stap in de goede richting.

Van Swietenfestival — Het muziekfestival vond van 22 tot 25 mei 

plaats. Goede belangstelling, veel decibellen en voor de liefhebber 
goede muziek. Dit jaar was er ook tijdens de Kolonieloop een - goed 
bezocht – programma. Het eerste lustrum is in aantocht.

dook van start — Per 1 september heeft de kolonie een nieuw koor: 
het Klein Mannenkoor dook (Door Oefening Ontstaat Kwaliteit). Om de 
week wordt op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur geoefend 
in Het Paviljoen op De Tuinen. Op 15 september kunt u kijken en luis-
teren tijdens een Open Repetitie. Meer info: h.guijt47@ziggo.nl. 

A Slow Ride – Sporen van Vrijheid — Zaterdag 4 juni deed Tjerk Ridder 

met zijn Belgisch trekpaard Elfie de Kolonie aan. De bekende thea-
termaker begon bij Oerol en is via Veenhuizen en Frederiksoord met 
een tocht bezig van 2000 km die ook langs de andere koloniën van 
de Maatschappij voert. www.tjerkridder.com

De Bakkerij scoort — De B&B De Bakkerij van Annemarie en Frans heeft 
van Zoover, een grote beoordelingsorganisatie voor accommodaties, 
een zilveren award gewonnen. De beoordelingen door de gasten 
leidden tot een gemiddelde van 9,5. Dat is meer dan prijswaardig. 

Motortochten — Op zondag 21 juni startte bij Hotel Frederiksoord de 
6e Kolonierit van de Vereniging Klassieke Motoren. Ondanks het matige 
weer reden 25 motoren een mooie, 120 km lange rit met een 
lunchstop in Café De Steen in Willemsoord. Vanuit De Steen vertrekt 
op zaterdag 8 augustus de Paupertocht. 

Luidruchtig begin 2e Kolonieloop
De speaker kon zich bij de eerste start 
bijna niet verstaanbaar maken. Niet zo 
vreemd wanneer zo’n 30 honden zich op-
maken voor de eerste Canirun tijdens de 
alweer tweede editie van de Kolonieloop.  

De honden hadden er duidelijk zin in. Maar 
niet alleen die. Het was op 25 mei een drukte 
van belang op de parkeerplaats bij de rotonde. 
Meer dan 500 deelnemers waren op het evene-
ment afgekomen. Dit jaar konden de 10 km lo-

pers hun eigen ronde afleggen en hoefden niet 
twee keer hetzelfde 5 km parcours te lopen. Een 
hele verbetering. Anders dan vorig jaar was het 
dit jaar ideaal loopweer. Maar ook voor de vele 
bezoekers was het weer prima. Een mooie acti-
viteit die duidelijk in een behoefte voorziet. 
Maar wat wil je ook wanneer je over een route 
loopt waar de cultuurhistorie op bijna iedere 
meter voor het oprapen ligt. Zeker de geoefen-
de lopers die ook oog voor de omgeving hadden, 
konden dat volop beamen. Op naar de 3e editie.

de

Een bulletin uitgegeven
voor de bewoners van Frederiksoord

en omgeving

star.frederiksoord@home.nl Hernieuwde uitgave
Jaargang 9  •  Uitgave 3  •
Hernieuwde uitgave

i

star

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

Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu
agenda

Elke zaterdag

Biologische boerenmarkt op 

het grote parkeerterrein van De Tuinen

Elke 2e en 4e zondag van de maand

Om 14.00 uur rondrit Kolonietram 

door de Kolonie

Zondag 16 augustus

Koloniebelevenis Frederiksoord 

op De Koloniehof 

Weekend 12 en 13 september

Corso

Zondag 29 november

Winter Boschfestijn op De Koloniehof

  Juli 2015

frederiksoord — In mei kwam de me-
dedeling waar we met z’n allen met 
spanning op zaten te wachten. De Ne-
derlandse regering ziet de Koloniën van 
Weldadigheid als het meest kansrijke 
Nederlandse project om te worden opge-
nomen op de Werelderfgoedlijst van 
unesco. 

We zijn er natuurlijk nog niet maar we zijn wel 
vele stappen dichterbij gekomen. Het leek ons 
daarom zeer passend om het geboortehuis van  
Johannes van den Bosch als openingsfoto te 
kiezen. De huidige bewoners vonden het een 
leuk idee een recente foto van Huize Dijkzigt 
in De Star te plaatsen en stuurden graag de foto 
op. Veel dank daarvoor. Want in dit huis ‘is het 
ooit allemaal begonnen…’. Een prachtige ont-
wikkeling is ook dat er steeds meer vraag is 
naar rondleidingen in onze Kolonie. De Kolo-
niehof is dan ook naarstig op zoek naar extra 
gidsen om alle rondleidingen te kunnen ver-
zorgen. Vanuit de Koloniehof worden dit jaar 

ook bezoeken aan het museum van basisschool 
leerlingen uit de gemeente Meppel georgani-
seerd. Meer dan 500 leerlingen zullen op school 
voorgelicht en in onze kolonie rondgeleid wor-
den. Een compliment voor Hilda en haar me-
dewerksters. De historische foto is een foto van 
het huis van onze ‘Zus’ Prikken. Na de zomer 
wordt in deze boerderij het kantoor gevestigd 
van het Uitvoeringsbureau MvW200.

We wensen u weer veel leesplezier en na-

tuurlijk 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 aan-
vragen. Denkt u erom dat u e-mailadres wijzigin-
gen even aan ons doorgeeft! In Museum De Kolo-
niehof en in Hotel Frederiksoord is altijd een 
gratis papieren versie verkrijgbaar. 

Hijlco Komen en Jan Jansen Een geweldig succes!  




