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Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu
agenda

Elke zaterdag

Biologische boerenmarkt op het grote 

parkeerterrein van de Tuinen

Zondag, 22 februari 

Kolonieconcert brisk en Greetje Bijma

Zondag, 22 maart

Kolonieconcert Storioni Trio 

Weekend 28/29 maart

Weldadig Verhalen Weekend

Weekend 9/10 mei

Lente Fair

Weekend 23/24 mei

Van Swieten Festival

Maandag 25 mei

Kolonieloop

  Januari 2015

Een leuk filmpje over de montage
van de klok is te zien op internet, zie:

Installatie torenuurwerk Huygens Huys 

frederiksoord — We gaan er vanuit dat 
velen van u de prachtige klok die we als 
openingsfoto hier tonen al hebben zien 
hangen aan Het Huygens Huys. Een aan-
winst voor onze omgeving. 

De historische foto is een prachtig beeld van 
de oude tram die vanaf 1914 van Noordwolde 
via Frederiksoord/Nijensleek naar Steenwijk 
reed. Het tramlokaal doet ons nog altijd aan 
deze oude tram herinneren. Een gebouw dat 
ons niet aan het verleden doet herinneren, 
maar er helaas nog steeds ‘verlaten’ bijstaat is 
natuurlijk het Inforium. We hebben ooit  ge-
schreven een ludieke actie zeer op prijs te stel-
len om nog eens aandacht te schenken aan dit 
probleem. Lezers met prachtige ideeën voor 
een actie worden hierbij uitgenodigd e.e.a. aan 

ons kenbaar te maken. In overleg met de 
vormgever hebben we besloten het lettertype 
van De Star iets te vergroten om op deze wijze 
ons bulletin nog beter leesbaar te maken. Ook 
het drukken van deze Star is weer door Bertus 
Smit verzorgd. Evenals bij de vorige Star heeft 
hij weer prachtig glanzend papier gebruikt. 

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. 

Jan Jansen en Hijlco Komen

https://www.youtube.com/watch?v=adm_cKebIvY
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Sfeervol Boschfestijn

Nieuws vanuit Huis Westerbeek

In de kolonie is in de lucht 

frederiksoord — Een heerlijke koude winterdag, een mooi 
bos met veel activiteiten en veel publiek. Allemaal ingrediën-
ten voor een geslaagde tweede versie van het Winter Boschfes-
tijn op De Koloniehof op 30 november. 

Veel meer bezoekers en opmerkelijk veel meer kinderen dan tijdens de eer-
ste editie kwamen op het evenement af. En opvallend: ook veel meer 
aan het eind van de middag. Natuurlijk omdat in het schemer en in het 
donker de sfeer in en rond het bos op z’n best is. 

Er viel weer van alles te beleven: de siersmid, de twee zware paar-

denzussen Marit en Mask die met forse boomstammen achter zich 
door het bos heen liepen, Scouting die op verschillende plekken actief 
was en waar de jeugd graag aan mee deed en natuurlijk de boswerker 
Rens die bezoekers het oude handwerk met zagen en bijlen liet uitvoe-
ren. De reuzentrol werd door Herman onderhanden genomen zodat 
hij steeds afzichtelijker werd. En zo hoort die ook.

Een sfeervol en gezellig festijn met heerlijke winterse kost en een 
mega-kampvuur dat ongetwijfeld volgend jaar zijn derde editie zal be-
leven.

frederiksoord — Het heeft even geduurd, maar het is er 
dan toch van gekomen. De nieuwe site www.indekolonie.nl is 
er. Een mooie site die op initiatief van de Kerngroep Kolonie 
is gemaakt.  

Op de site zijn de hoofdonderwerpen Wonen, Werken en Beleven. Ac-
tuele vacatures in de regio en te koop staande woningen kunt u 
onder de eerste twee koppen aantreffen. Onder Beleven staat alles 

wat er in de kolonie op sportief, verenigings- en recreatief gebied is te 
beleven. Dit deel wordt op dit moment nog gevuld.

Ook kunt u de activiteiten van onze Kolonieploeg volgen én kan u 
een klus bij de ploeg aanmelden. De site wijst zichzelf.

Als laatste is ook een deel gewijd aan 2018: het jaar waarin de ko-
lonie 200 jaar bestaat en waarin veel, heel veel activiteiten zullen 
plaatsvinden. Uw activiteit voor dat jaar aanmelden, dat kan ook via 
de site.

• Op zaterdag 28 en zondag 29 maart vindt 
het Weldadig Verhalen Weekend plaats 
in Frederiksoord en Wilhelminaoord en 
Willemsoord.

• De restauratie en aanpassing van het 
Koloniekerkje lopen op schema. Met de 
herinrichting van de tuin wordt gestart 
zodra het weer dat mogelijk maakt. Een 
feestelijke opening is voorzien in de loop 
van mei.

• De herinrichting van de oprijlaan naar 
Huis Westerbeek wordt afgemaakt: de 
bomenrij wordt verlengd en naast het 
parkeerterrein worden rododendrons 
geplant.

• De 13e kavel voor een nieuwe koloniewo-

ning van de toekomst is uitgegeven: 
tegenover het Kiemhuis aan de van 
Eemneslaan.

• De tussenrapportage Werelderfgoed 

Koloniën van Weldadigheid is ingediend 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Een internationaal samengestel-

 de commissie zal deze rapportage 
beoordelen evenals die van andere 
indieners en voor de betrokken bewinds-
personen een advies opstellen over

 volgorde van indiening bij unesco.
• Op 30 januari is het plan MvW200 in de
 Stuurgroep Werelderfgoed behandeld.
• Op 19 februari komt het themanummer 

van het tijdschrift Noorderbreedte uit 
over de Koloniën van Weldadigheid.

• Binnen de Maatschappij is een commissie
 in het leven geroepen die zich bezig zal 
 houden met de voorbereidingen voor het 

200 jarig bestaan in 2018.
• De wekelijkse Biologische Boerenmarkt 

is verhuisd van het terrein voor De 
Koloniehof naar de parkeerplaats bij de 
rotonde. De organisatie is door de 
Maatschappij overgedragen aan de 
Verenging Biologische Boerenmarkten.

http://indekolonie.nl


Weldadig Verhalen Weekend
frederiksoord — In het weekend van 28 en 29 maart staan 
onze Koloniën centraal in een Vlaams-Nederlands schrijvers-
festival. Samen met de Stichting ‘Schrijversfestival Steen-
wijk’ e.o. organiseert de Maatschappij van Weldadigheid een 
weekend waarin Nederlandse en Vlaamse Literatuur de bo-
ventoon voeren.  

De Vlaamse auteur Toon Horsten, schrijver van onder andere  ‘De 
Landloper’, en Will Schackman, schrijver van onder andere ‘De Proef-
kolonie’, komen naar Frederiksoord. Het weekend wordt op zater-
dagmiddag geopend in de Koloniehof, waar het programma in het 
teken van de Maatschappij van Weldadigheid zal staan.

In het weekend zijn er voorleessessies van lokale schrijvers in 

Hotel Frederiksoord en Café De Steen in Willemsoord.  ’s Avonds is er 
in het Koloniekerkje een discussie over literatuur met beide auteurs. 

Zondag wordt er in Hotel Frederiksoord voorgelezen door de au-
teurs en ’s middags is er in het Koloniekerkje een muzikale bijeen-
komst. Hierbij zullen weer de tonen klinken van het geheel gerestau-
reerde kerkorgel. Het volledige programma wordt binnenkort 
gepresenteerd.

Het festival staat in het teken van contacten en uitwisselingen 
met onze zuiderburen en er wordt een groot aantal Vlamingen ver-
wacht. In het kader van uitwisseling een geweldig evenement. 

Wat is dat nu weer?
Ja, wat is het eigenlijk, daar achter de praktijk van dokter 
Leeuw in het Sterrebos? Een betonnen bak in de grond, de 
restanten van wat eens de gevelpartij met een deur was, het 
ligt daar maar niemand weet wat het is geweest.  

 

Maar nog steeds heeft niemand uit eigen waarneming kunnen be-
vestigen wat het is geweest. Heeft u ooit in uw jeugd daar gespeeld 
of kent u iemand die het zou kunnen weten: laat het ons horen. Mo-
gelijk dat dit oude element in de kolonie dan weer in zijn oorspron-
kelijke staat zou kunnen worden teruggebracht. Zou toch mooi 
zijn?

In 1900 gaf Uitgeverij P. Noordhoff uit 
Groningen een Aardrijkskundig Lees-
boek uit voor de Volksschool onder de 
titel ‘Op reis door Nederland’ geschreven 
door de heren J.D. Bakker en E. Deelstra, 
hoofdonderwijzers te Groningen. In de 
vorige vijf uitgaven van de Star is er al uit 
dit werk geciteerd. Nu volgt deel 6.

Wilden we het geheele gebied doorwandelen, 
we zouden het nauwelijks in één dag afkun-
nen: 400 woningen, waarin ruim 2000 men-
schen hun verblijf houden, vormen eene 
streek van 20 KM. lengte en, zooals het 
kaartje aanwijst, van zeer verschillende 
breedte. In Frederiksoord staat een logement, 
waar we den nacht kunnen doorbrengen. 
Naast dit logement is de woning van den di-
recteur, die het bestuur over de Maatschap-
pij heeft. Hij wordt bijgestaan door een on-
derdirecteur en zeven wijkmeesters. In elk der 

drie plaatsen is een Raad van Toezicht, 
waarin een onder-directeur, een wijkmeester, 
en een vrijboer zitting hebben. Voor het ge-
heel bestaat er nog een Algemeene Raad van 
Tucht, waarvan o.a drie vrijboeren leden 
zijn, terwijl de directeur president van dezen 
raad is. Ieder, die zich over slechte behande-
ling, verduistering zijner bezittingen of om 
eenige andere reden heeft te beklagen is ver-
plicht dit aan den voorzitter van den Raad 
van Toezicht mee te deelen. De voorzitter 
roept de Raad bijeen, die de getuigen hoort 
en oordeelt of er termen zijn tot opmaken van 
een proces-verbaal; is dit het geval, dan 
spreekt de Raad van Tucht het vonnis uit. Hij 
vergadert zelden vaker dan eenmaal in de 
twee jaar, wel een bewijs, dat het in de 
Maatschappij rustig en ordelijk toegaat. Dit 
is zeker voor een groot deel toe te schrijven 
aan de zorg der Maatschappij voor de gees-
telijke ontwikkeling der bewoners. Zij heeft

scholen opgericht, die na 1859 door het Rijk 
zijn overgenomen. Er bestaan bibliotheken
voor scholieren en volwassenen, brei- en 
naaischolen. De jeugdige bevolking kan ge-
bruik maken van het onderwijs in bouwkun-
dig- en handteekenen. Verder heeft men er 
een muziekkorps en eene scherpschuttersver-
eeniging.
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Op reis door Nederland

Er zijn genoeg ideeën over
zoals een oude ijskelder

of de medicijnopslag voor de koloniearts. 

Meer info op www.schrijversfestival.nl 
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Kort Kolonienieuws  
Sneupersdag

De Sneupersdag van 26 oktober in De Menning was een groot 
succes. Oude verhalen en oude foto’s vlogen over tafel. Denkt u er 
om dat oude foto’s en documenten uit de kolonie niet bij het oud 
papier komen? In Huis Westerbeek zijn ze er blij mee!

Dorpshuis
Op 6 december trok de markt in Ons Dorpshuis de nodige be-

zoekers. Deze sfeervolle kleinschalige activiteit kan volgende keer 
echter ook úw belangstelling gebruiken!

Koloniekerkje
Het Open Podium op Kerstavond in en bij het Koloniekerkje 

kende met muziek, zang en gedichten weer een prima invulling. 
Ook de inwendige mens is niet vergeten. Een aanrader voor vol-
gend jaar.

 

Meer dan fruit alleen
De tweejaarlijkse fruittentoonstelling 
‘Souvenirs van eeuwen’ van De Fruithof 
is in een nieuwe jas gestoken. 

Op 4 en 5 oktober waren er op De Tuinen 
zoals gewoonlijk heel veel soorten fruit te be-
wonderen – de liefhebber likte er zijn vingers 
bij af – maar waren er voor de minder fanatie-
ke fruitliefhebbers ook andere activiteiten. 
Meest in het oog springend was de gezellige 
markt rond de a&o-kas. De presentatie van 
het nieuwe boek Ziekten en plagen… natuurlijk 
bestrijden was een hoogtepunt. Medeauteur 
Jans Koops, oud bestuurslid van De Fruithof, 
heeft het helaas niet meer mogen meemaken. 

Het boek is te verkrijgen via de webwin-
kel op www.fruithof-frederiksoord.nl. 

Door de gewijzigde opzet is ook het be-
zoekersaantal verbeterd. De opzet van dit 
Fruitfestival met pit mag dus geslaagd wor-
den genoemd. Het smaakt naar meer …

http://fruithof-frederiksoord.nl

