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Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu

frederiksoord — Allereerst wensen wij 
alle lezers en sponsoren van ons bulle-
tin een heel gelukkig en gezond 2018. 

‘Op weg naar Werelderfgoed’, het zal een van 
de laatste keren zijn dat we deze aankondiging 
in De Star plaatsen. Het jaar 2018 wordt en is 
natuurlijk een heel bijzonder jaar voor ons ge-
bied. We herdenken hierin dat het 200 jaar ge-
leden is dat de de Maatschappij van Weldadig-
heid werd opgericht op initiatief van Johannes 
van den Bosch. 

Verder in dit bulletin kunt u er meer over 
lezen. We gaan er vanuit dat we op de Wereld-
erfgoedlijst van Unesco komen, waardoor het 
schitterende initiatief van Johannes van den 
Bosch dat hij in 1818 nam de waardering krijgt 
die het verdient. 

Een aantal mensen onder leiding van Jan 
Mensink is druk bezig een boek te schrijven 
over de unieke geschiedenis van de Maatschap-
pij van Weldadigheid met daarin feiten en foto’s 
die nog nooit eerder zijn gepubliceerd. Het 

wordt een schitterend uitgevoerd boek. De 
openingsfoto van deze Star is een oude foto van 
de dokterswoning. 

In de volgende Star besteden we uitgebreid 
aandacht aan het afscheid van Klaas Leeuw die 
meer dan 30 jaar huisarts in de kolonie geweest is. 
De familie Leeuw is jaren sponsor van De Star. 

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 Muse-
um De Koloniehof en in Hotel Frederiksoord is 
altijd een gratis papieren versie verkrijgbaar.

André Tempelaar, Hijlco Komen en Jan Jansen 
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agenda

Elke zaterdag – Biologische boerenmarkt op 

het grote parkeerterrein van het Koloniecentrum 

Zondag 18 februari – Berlage Saxophoon 

Kwartet met Jan Brokken in Koloniekerkje

Zondag 18 maart – Concert van Fuse 

in Koloniekerkje

Zondag 1 april – Start nieuwe tentoonstelling 

n De Koloniehof

Vrijdag 20 april – Viering 200 jaar Maatschappij 

van Weldadigheid in Frederiksoord

   Activiteiten in het jubileumjaar 
     200 jaar Maatschappij van Weldadigheid

• Zondag 1 april

 Start nieuwe tentoonstelling 

in De Koloniehof

• Vrijdag 20 april

 Viering 200 jaar Maatschappij van 

Weldadigheid in Frederiksoord

• 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

• 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

Meer activiteiten staan nog op stapel en 

zullen in een volgende Star worden toege-

voegd.

Zie www.welkomtoenwelkomnu.nl/agenda 
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• Wampex door de kolonie – Op vrijdag 12 januari begonnen 
honderden deelnemers en 120 vrijwilligers aan de 29e Wampex, 
deze keer vanwege het 200-jarig bestaan van de MvW voor een 

groot deel door koloniegebied. 30 km, pittige routes en opdrachten 
en vochtige dus zware grond. Maar volgens de meeste deelnemers 
goed te doen. 

• Grote Proef van de Welstaat – Op zaterdag 13 januari vond in het 
Sterrebos De Grote Proef plaats voor de Welstaat, de muziek-thea-
terbeleving. Een kleine 50 vrijwilligers hielpen de organisatie de 
beste geluidsversterking en locaties te bepalen. Proef geslaagd!

• Kolonieconcert in het teken van 200 jaar MvW – Op zondag 
14 januari stond het eerste concert in het Koloniekerkje in het 
teken van 200 jaar MvW. De gespeelde stukken waren allen van 
rond de oprichting van de MvW, 1818. Zoals gebruikelijk een uit- 
verkochte zaal, een prachtig concert door leden van het Koninklijk 
Concertgebouworkest en een lovende recensie in de krant.

• Hotel Frederiksoord – Veel activiteiten dit jaar in de kolonie. Voor 
de familie Vos van Hotel Frederiksoord genoeg reden om ook de 
hotelkamers op de eerste etage gebruiksklaar te maken; van 4 naar 
11 kamers dus. De herinrichting moet 1 april gereed zijn.

Kort Kolonienieuws
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Nieuws vanuit Huis Westerbeek
• Op 21 december vond een bijeenkomst plaats voor personeel, be- 

stuur en vrijwilligers van de Maatschappij, de Kolonie Ploeg, de 
Natuur Ploeg en betrokkenen bij het Kolonieplan. Aan de hand van 
een presentatie van Jan Mensink werd teruggekeken op 2017. 
Minne Wiersma blikte vooruit op 2018. In deze plezierige bijeen-
komst werd het belang van de vrijwilligers voor het functioneren 
van de Maatschappij nog eens duidelijk benadrukt.

• Op 11 december informeerde de Maatschappij de bewoners van 
Frederiksoord en deputaties van de omliggende dorpen over de 
ontwikkelingen van het Huis van Weldadigheid, het nieuwe in- 
formatiecentrum bij de rotonde. Ondanks de overvloedige sneeuw- 
val was De Koloniehof vol met belangstellenden. Op 7 februari 
zullen zij worden geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de 
‘Woonacademie’ op de schooltuin en krijgen ze als eerste de nieuwe 
tentoonstelling in De Koloniehof te zien.

• 2018 wordt een bijzonder jaar : de Maatschappij bestaat dan 200 
jaar wat op 20 april wordt gevierd. In juli volgt naar verwachting 
duidelijkheid over de Werelderfgoedstatus. In het kader van 
Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa, vinden ook 
twee culturele producties plaats in Drenthe: Into Nature en 
Welstaat, beide in de kolonie.

• De viering op 20 april krijgt een bijzonder programma waarbij de 
bevolking zoveel mogelijk wordt betrokken. Het publieke ceremo-
niële deel vindt plaats nabij het Huis van Weldadigheid (het nieuwe 
bezoekerscentrum), het seminar op initiatief van Gemeente Wester-

veld vindt plaats in het middagdeel. En voor het avonddeel wordt 
het Koloniefeest georganiseerd door een commissie met inwoners 
uit alle betrokken dorpen.

Jacoline van der Weel - Nieuwe arts in doktershuis
frederiksoord — Na 31 jaar verlaat Klaas Leeuw op 1 april de 
huisartsenpraktijk in Frederiksoord. Zijn opvolger is Jacoline 
van der Weel. Voor velen is ze reeds bekend, omdat ze al gerui-
me tijd werkzaam is in de huisartsenpraktijk aan de Van Swie-
tenlaan. 

Jacoline is getrouwd en heeft drie kinderen. Haar man Jacco 
neemt het praktijkmanagement op zich. Immers, een goed 
functionerende huisartsenpraktijk is tegenwoordig een com-
pleet bedrijf. Jacoline van der Weel is geboren in Dokkum en 
opgegroeid in Wezep. Ze heeft geneeskunde gestudeerd in Gro-
ningen en haar huisartsenopleiding in deze regio gedaan (Nij-

enveen en Zweeloo). Ze werkte als assistent in het Martini zie-
kenhuis in Groningen en in Meppel. 

Ook het bijzondere karakter van de ‘praktijk in de kolonie’ en 
de geschiedenis daarvan boeien haar. Over het afscheid van de 
familie Leeuw leest u in de volgende Star.

Verbeterplan Sterrebos
frederiksoord — Dat ons koloniege-
bied een en al cultuurhistorie is, dat zie 
je overal. Maar een bijzonder stuk cul- 
tuurhistorie is altijd wat onderbelicht 
gebleven: het Sterrebos. Het bestond al 
voordat generaal Van den Bosch hier 
met zijn Maatschappij van Weldadig-
heid neerstreek. 

Uit een onderzoek blijkt dat een sterre-
bos een wandelbos was bij een groot 
huis, mede om te laten zien hoe be-
langrijk de bewoners van dat huis zich 
voelden. Ons Sterrebos hoorde bij het 
eerste Huis Westerbeek dat achter de

Tapperij, nu Hotel Frederiksoord heeft 
gestaan. Maar een sterrebos was ook 
een productiebos. De laanbomen voor 
masten en gebinten en het hout in de 
percelen als geriefshout: timmer- en 
brandhout. De derde functie van zo’n 
bos was de jacht. Vanuit het midden 
van de ster, de kom, kon het wild goed 
worden bejaagd.

Een aantal bewoners van de kolonie 
heeft het initiatief genomen om het 
Sterrebos als wandelbos voor bewoners 
en bezoekers van de kolonie beter tot 
zijn recht te laten komen. De Maat-
schappij heeft hun plan in grote lijnen 

overgenomen. Inmiddels is de Natte 
Kom weer vrij gemaakt van opschot, de 
Beukenkathedraal weer goed zichtbaar 
en wordt er gewerkt aan het weer zicht-
baar maken van de ster rond Huis Wes-
terbeek. Verbetering en vernieuwing 
van bruggetjes wordt binnenkort ter 
hand genomen.

Op 26 mei zal een Sterrebosdag wor-
den gehouden. Een werkgroep uit de 
Ronde van het Sterrebos heeft de orga-
nisatie op zich genomen en doet de vol-
gende oproep:

Zaterdag 26 mei vieren wij een mooie 
dag in het bos met als doel om het 
Sterrebos in het zonnetje te zetten voor 
de bewoners van Frederiksoord, Wilhel-
minaoord, Nijensleek, Vledder en 
Vledderveen; de trouwe bezoekers van 
ons mooie en bijzondere Sterrebos. 
Tipje van de sluier: Eddy en Marijke van 
de Maarel presenteren hun onderzoek 
en het boek over ons Sterrebos. Er is 
muziek in het bos, leuke en spannende 
activiteiten voor de jeugd, er wordt 
een nieuw pad geopend en we hopen 
de dag te eindigen met een diner onder 
het bladerdak. Save the date: zater-
dagmiddag 26 mei!

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

Ze heeft bewust gekozen voor een plattelandspraktijk, 
waar ze meer dan in de grote stad nog te maken heeft

met ‘familie geneeskunde’.

Huis van Weldadigheid — De verbouwing van het Huis van Wel-
dadigheid, het nieuwe informatiecentrum, is gaande en ligt op 
schema: 1 april gereed.

Woonacademie — Voor het Hart van Frederiksoord loopt een 
haalbaarheidsonderzoek voor een te vestigen ‘Woonacade-
mie’: een instelling voor wonen, zorg en innovatie. In april zal 
Provinciale Staten een besluit nemen.

Zichtbaar Cultuurlandschap — Op het gebied van Zichtbaar Cul-
tuurlandschap lopen verschillende onderwerpen.

• De verbouw van de Mandenmakerij zit in het vergunningstra-
ject.

• Van de Koloniewoningen van de toekomst zijn er 28 be-
woond. Er lopen nog vijf opties. Aan de Van der Meulenweg 
zullen nog vijf woningen verschijnen en aan de Molenlaan, 
op het terrein van de voormalige school, ook twee. Op de 
plaats van de soos van Celpiavio aan de Van Swietenlaan zal 
een huisje worden gebouwd in een vorm die past bij de be-
staande woningen (historiserend).

• Aan de Hooiweg Zuid in Frederiksoord worden twee wonin-
gen gebouwd zonder aansluitingen: geen gas, water, elek-
triciteit of riool (dus zoals in 1818). Deze Koloniewoningen 4.0 

moeten weer een voorloper zijn op het gebied van duur-
zaam wonen. De ontwikkelingen worden in nauwe samen-
spraak met de twee gegadigden bedacht en uitgevoerd.

frederiksoord — Ruud Slot van de Zorgzaak heeft voor het 
plan van een Woonacademie in het hart van Frederiksoord  
contact gelegd met het Drenthe College in Meppel. 

Vijf enthousiaste vierdejaars verpleegkunde studenten hebben 
in het kader van een afstudeerproject zorg en innovatie nage-
dacht over hoe op de locatie van de oude school praktisch on-
derwijs gecombineerd kan worden met toepassen van kennis en 

vaardigheden en nieuwe technologie in de praktijk. Een combi-
natie van zorg, onderwijs en innovatie. De zorg en opleiding 
gaat zich richten op ongehuwde tienermoeders en kwetsbare 
ouderen. De vijf studenten hebben hun eerste ideeën over een 
opzet gelanceerd. Het enthousiasme waarmee ze hun opdracht 
presenteerden, was hartverwarmend. De kans is groot dat over 
enige tijd er weer studenten hun opleiding afmaken in de kolo-
nie. 

• De woning aan de Van Eemneslaan 13 en de drie daarbij lig-
gende bouwkavels zijn onder voorbehoud allen verkocht.

• De eerste fase van het Verbeterplan Sterrebos, een initiatief 
van een aantal koloniebewoners, is in uitvoering.

• De schuur op het terrein van de voormalige school die door 
brand is beschadigd is een gemeentelijk monument. Met de 
restauratie is begonnen.

Stand van zaken Kolonieplan

Onderwijs komt terug in Frederiksoord
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gaat zich richten op ongehuwde tienermoeders en kwetsbare 
ouderen. De vijf studenten hebben hun eerste ideeën over een 
opzet gelanceerd. Het enthousiasme waarmee ze hun opdracht 
presenteerden, was hartverwarmend. De kans is groot dat over 
enige tijd er weer studenten hun opleiding afmaken in de kolo-
nie. 

• De woning aan de Van Eemneslaan 13 en de drie daarbij lig-
gende bouwkavels zijn onder voorbehoud allen verkocht.

• De eerste fase van het Verbeterplan Sterrebos, een initiatief 
van een aantal koloniebewoners, is in uitvoering.

• De schuur op het terrein van de voormalige school die door 
brand is beschadigd is een gemeentelijk monument. Met de 
restauratie is begonnen.

Stand van zaken Kolonieplan

Onderwijs komt terug in Frederiksoord
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Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu

frederiksoord — Allereerst wensen wij 
alle lezers en sponsoren van ons bulle-
tin een heel gelukkig en gezond 2018. 

‘Op weg naar Werelderfgoed’, het zal een van 
de laatste keren zijn dat we deze aankondiging 
in De Star plaatsen. Het jaar 2018 wordt en is 
natuurlijk een heel bijzonder jaar voor ons ge-
bied. We herdenken hierin dat het 200 jaar ge-
leden is dat de de Maatschappij van Weldadig-
heid werd opgericht op initiatief van Johannes 
van den Bosch. 

Verder in dit bulletin kunt u er meer over 
lezen. We gaan er vanuit dat we op de Wereld-
erfgoedlijst van Unesco komen, waardoor het 
schitterende initiatief van Johannes van den 
Bosch dat hij in 1818 nam de waardering krijgt 
die het verdient. 

Een aantal mensen onder leiding van Jan 
Mensink is druk bezig een boek te schrijven 
over de unieke geschiedenis van de Maatschap-
pij van Weldadigheid met daarin feiten en foto’s 
die nog nooit eerder zijn gepubliceerd. Het 

wordt een schitterend uitgevoerd boek. De 
openingsfoto van deze Star is een oude foto van 
de dokterswoning. 

In de volgende Star besteden we uitgebreid 
aandacht aan het afscheid van Klaas Leeuw die 
meer dan 30 jaar huisarts in de kolonie geweest is. 
De familie Leeuw is jaren sponsor van De Star. 

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 Hotel Frederiksoord is 
altijd een gratis papieren versie verkrijgbaar.

André Tempelaar, Hijlco Komen en Jan Jansen 
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agenda

Elke zaterdag – Biologische boerenmarkt op 

het grote parkeerterrein van het Koloniecentrum 

Zondag 18 februari – Berlage Saxophoon 

Kwartet met Jan Brokken in Koloniekerkje

Zondag 18 maart – Concert van Fuse 

in Koloniekerkje

Zondag 1 april – Start nieuwe tentoonstelling 

n De Koloniehof

Vrijdag 20 april – Viering 200 jaar Maatschappij 

van Weldadigheid in Frederiksoord

   Activiteiten in het jubileumjaar 
     200 jaar Maatschappij van Weldadigheid

• Zondag 1 april

 Start nieuwe tentoonstelling 

in De Koloniehof

• Vrijdag 20 april

 Viering 200 jaar Maatschappij van 

Weldadigheid in Frederiksoord

• 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

• 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

Meer activiteiten staan nog op stapel en 

zullen in een volgende Star worden toege-

voegd.

Zie www.welkomtoenwelkomnu.nl/agenda 

• ZoZondndndndagag 1111 aaprprilil

 Start nieuwe ttentooononststelellilingng 

in De Koloniehof

• VrVrijijdadaag 20200 aaaaaprprprpprililililil

Vierinnnnnggg g 222000 jajaaararar Maaatatatscscschahhappppppijijij van 
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• Wampex door de kolonie – Op vrijdag 12 januari begonnen 
honderden deelnemers en 120 vrijwilligers aan de 29e Wampex, 
deze keer vanwege het 200-jarig bestaan van de MvW voor een 

groot deel door koloniegebied. 30 km, pittige routes en opdrachten 
en vochtige dus zware grond. Maar volgens de meeste deelnemers 
goed te doen. 

• Grote Proef van de Welstaat – Op zaterdag 13 januari vond in het 
Sterrebos De Grote Proef plaats voor de Welstaat, de muziek-thea-
terbeleving. Een kleine 50 vrijwilligers hielpen de organisatie de 
beste geluidsversterking en locaties te bepalen. Proef geslaagd!

• Kolonieconcert in het teken van 200 jaar MvW – Op zondag 
14 januari stond het eerste concert in het Koloniekerkje in het 
teken van 200 jaar MvW. De gespeelde stukken waren allen van 
rond de oprichting van de MvW, 1818. Zoals gebruikelijk een uit- 
verkochte zaal, een prachtig concert door leden van het Koninklijk 
Concertgebouworkest en een lovende recensie in de krant.

• Hotel Frederiksoord – Veel activiteiten dit jaar in de kolonie. Voor 
de familie Vos van Hotel Frederiksoord genoeg reden om ook de 
hotelkamers op de eerste etage gebruiksklaar te maken; van 4 naar 
11 kamers dus. De herinrichting moet 1 april gereed zijn.

Kort Kolonienieuws

https://www.youtube.com/watch?v=iyqp1O3y4pk



