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Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu
agenda
Elke zaterdag – Biologische boerenmarkt op
het grote parkeerterrein bij de rotonde
Vrijdag 29 maart – Presentatie boek
Droom en weldaad - 200 jaar MvW
Mei – Opening Huis van Weldadigheid
Weekend 11 en 12 mei – Lente Fair op De Tuinen
Maandag 10 juni – Kolonieloop
Weekend 14 t/m 16 juni – Dansfestival Drenthe
on the Move in Frederiksoord

frederiksoord — We zijn heel erg blij
dat twee enthousiaste lezers van De Star
- Peter Bom en Nico de Leeuw - zich bereid verklaard hebben toe te treden tot
de redactie van ons bulletin. Hijlco Komen
en Jan Jansen - de oprichters van De Star willen zich langzamerhand, na een periode van meer dan twaalf jaar, gaan terug
trekken.
Ze zijn wel heel blij dat bovengenoemde
heren samen met André Tempelaar hun
schouders er onder gaan zetten! De Star blijft
zo in goede handen!

bulletin leest u een verslag van het gesprek
dat we met Peter Sluiter hebben gevoerd.
De openingsfoto geeft een beeld van het
schitterende optreden van de midwinterhoornblazers voor Huis Westerbeek. Heerlijk om daar bij aanwezig te zijn. De historische foto is een foto van de tuinen in een ver
verleden. Binnenkort komt het schitterende
boek - Droom en Weldaad, 200 jaar geschiedenis
van de Maatschappij van Weldadigheid - uit
waaraan Jan Mensink jaren gewerkt heeft. In
het boek met meer dan 300 pagina’s staan
schitterende verhalen en heel veel foto’s die

nog nooit gepubliceerd zijn. Voor iedereen een
echte aanrader!
We wensen u weer veel leesplezier en natuurlijk
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 Logement Frederiksoord is altijd een gratis papieren versie verkrijgbaar.
André Tempelaar, Hijlco Komen, Jan Jansen,
Peter Bom en Nico de Leeuw

Hijlco Komen en Jan Jansen
willen zich langzamerhand,
na een periode van meer dan twaalf jaar,
gaan terug trekken.
Natuurlijk is er ook de afgelopen tijd weer veel
gebeurd in de Kolonie. Alleen al het slui-ten
van de Koloniehof is iets ‘dat je niet in de
koude kleren gaat zitten’ We hebben heel veel
vertrouwen in de ‘voortgang’ van het museum in het Huis van Weldadigheid. In dit
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Nieuws vanuit Huis Westerbeek
• De herziene voordracht voor de Werelderfgoedstatus is uitge-

•
•

•
•

•

•
•

steld. Voor het eerst in haar bestaan gaat het adviesorgaan
(icomos) van het Werelderfgoedcomité samen met een indiener
werken aan een verbeterde voordracht. Een unieke mogelijkheid
die een nog grotere kans geeft dat niet alleen Frederiksoord en
Wilhelminaoord maar alle koloniën Werelderfgoed worden.
In het bestuur van de Maatschappij heeft Koen Vellinga zijn
functie beëindigd. Luc Geerts, woonachtig op Tuk en rentmeester bij asr heeft hem opgevolgd.
Op 1 december is het tijdperk Koloniehof op passende wijze
afgesloten. De vier vaste gastvrouwen Hilda, Trijntje, Tineke en
Inge zijn per 1 januari in dienst getreden van het Huis van
Weldadigheid.
Geeke Snijders, inhuurkracht pr en Marketing voor het Kolonieplan heeft na ruim drie zeer succesvolle jaren haar werkzaamheden beëindigd.
Op 14 januari is Jacob Heitman aangetreden als Gebiedsregisseur. Aan hem de taak om als projectcoördinator Kolonieplan de
deelprojecten binnen het Kolonieplan op elkaar af te stemmen
en te (doen) realiseren.
Eind december zijn de opstallen van de voormalige Tuinbouwschool verkocht aan Ruud Slot en is de grond aan hem in erfpacht uitgegeven. De overdracht was een voorwaarde om voortgang in het project mogelijk te maken.
De restauratie en verbouw van de Mandenmakerij verlopen voorspoedig. Begin juni volgt de ingebruikname.
Over de voorgenomen bomenkap in de kolonie als onderdeel van

•

•
•
•
•

het deelproject Verbeteren Cultuurlandschap is ten onrechte
niet gecommuniceerd met begrijpelijke commotie tot gevolg.
Het betreft onder andere het vrijmaken van de taluds van de
Westerbeeksloot van zaailingen (samen met het Waterschap) en
de restauratie van de laanbeplanting van een deel van de Prins
Hendriklaan. De ondoordringbare leemlaag op het pad moet
worden verwijderd. Veel slecht groeiende of scheef gegroeide
eiken moeten worden vervangen. Door volledige vervanging
ontstaat voor de toekomst weer een laan, passend in het karakteristieke kolonielandschap. Inmiddels is er met diverse betrokkenen over gesproken.
Eind januari heeft een voorlichtingsbijeenkomst plaats gevonden voor de bewoners van de Molenlaan west, de Hooiweg zuid
en de Van der Meulenweg over de voorgenomen bouw van
nieuwe koloniewoningen. Omdat voor een aantal geplande
locaties eerst een zorgvuldig biotooponderzoek zal plaatsvinden, zal de bouw daar later kunnen aanvangen.
In maart zal weer een infoavond voor de inwoners van Frederiksoord plaats vinden over de voortgang van alle ontwikkelingen
in de kern van het dorp. De uitnodiging volgt.
De interne verbouw van het Huis van Weldadigheid ligt op
schema. Opening is voorzien in mei.
De besprekingen met de exploitant van een te realiseren
Fietspoint bij het Huis van Weldadigheid zijn in een vergevorderd stadium.
Op 29 maart zal gedeputeerde Cees Bijl het eerste exemplaar van
het boek over 200 jaar MvW officieel in ontvangst nemen.

De Koloniehof: het is mooi geweest
frederiksoord — 25 Jaar lang was De
Koloniehof dé plek om kennis te maken
met het leven en werken in de Vrije Koloniën en geïnformeerd te worden over
de andere koloniën. Op initiatief van
toenmalig rentmeester Koenders en Jan
Mensink werd De Koloniehof in 1993 in
het leven geroepen.
Het droeg immers bij aan een van de
doelstellingen van de Maatschappij: het
uitdragen van het sociale gedachtengoed
van generaal Van den Bosch. En het zorgde voor een toeristische impuls. Tiendui-

zenden bezoekers hebben in die 25 jaar
kennis gemaakt met de Maatschappij van
Weldadigheid waaronder vele kinderen.
Ook zijn er veel evenementen georganiseerd zoals de Zomer- en Wintermarkt,
het Winter Boschfestijn en de Koloniebelevenis. Maar ook veel eenmalige evenementen vonder er plaats. Het prachtige
terrein leende zich er uitstekend voor.
Op 30 november sloot Hilda Groen
voor de laatste keer de deur voor het publiek. Het einde van een kwart eeuw museum. Per 1 april gaat het terrein over
naar Jan Meijer van het Kiemhuis. Het

begin van weer een volgende succesvolle
periode.

Peter Sluiter, directeur van het Huis van Weldadigheid
frederiksoord — In het Huis van Weldadigheid - waar volop wordt gewerkt
aan de inrichting - spreken we Peter
Sluiter, de nieuwe directeur van het
museum. Peter, 62 jaar oud, vader van
2 volwassen kinderen en trotse opa van
vier kleinkinderen is 7 september begonnen aan zijn nieuwe taak.
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En al vanaf die dag loopt hij veelvuldig tegen
tegenvallers aan. ‘Murphy heeft dit huis ook
gevonden…’ Van soms lastige discussies met
ontwerpers en producenten tot een binnenmuur die niet op de afgesproken plaats is gebouwd. Maar dat houdt hem scherp.
Tien jaar geleden is hij, komend uit het gevangeniswezen, gevraagd om de kar te trek-

ken bij het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Inmiddels een prima lopend museum in
onze fraaie zusterkolonie. Hier in de Vrije Kolonie heeft Peter al wel een duidelijk verschil
gemerkt. Het draagvlak voor de Maatschappij van Weldadigheid en voor het (oude en)
nieuwe museum is groot, er is veel energie in
de kolonie en bewoners zijn trots op hun kolonie.
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En al vanaf die dag loopt hij veelvuldig tegen
tegenvallers aan. ‘Murphy heeft dit huis ook
gevonden…’ Van soms lastige discussies met
ontwerpers en producenten tot een binnenmuur die niet op de afgesproken plaats is gebouwd. Maar dat houdt hem scherp.
Tien jaar geleden is hij, komend uit het gevangeniswezen, gevraagd om de kar te trek-

Hij is vol plannen. Het binnen- en buitenmuseum moeten goed samengaan. Voor de
bezoeker maakt het niets uit dat die beide
onder een andere organisatie vallen. En de
bezoeker staat bij Peter centraal. Daarom zal
ook de naam die in de pr gebruikt gaat wor-

ken bij het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Inmiddels een prima lopend museum in
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onderneemster in Veenhuizen zal de exploitatie van het restaurant op zich nemen. Dat
gebeurt in eigen beheer zodat het restaurant
qua sfeer en inrichting een voortzetting
wordt van de expositie en omdat de opbrengst weer ten goede kan komen aan vernieuwingen van de expositie. Want dat het
museum nooit uitontwikkeld zal zijn, dat is
wel duidelijk. Wat ons ook duidelijk was in
dit open gesprek: Peter heeft er zin in. Wij
wensen hem alle succes!

m

Mooie ontwikkelingen op het schoolterrein
frederiksoord — Ook al is het niet allemaal zichtbaar, er gebeurt van alles op
het schoolterrein. Het dak van het hoofdgebouw is weer waterdicht gemaakt en
binnenkort wordt daar de watervoorziening en verwarming weer hersteld. De
eerste stappen naar de Woonacademie
zijn gezet.

s

knappen van de tuin. Als opdrachtgever namens Ruud Slot en op diens kosten werkt
Henk Mantje aan verschillende opknapprojecten die worden uitgevoerd door leerlingen-hovenier van Terra mbo Meppel. Ze zijn
begonnen de pergola’s van de Fransche
Tuin, de eerste blikvanger te herstellen.
Binnenkort zullen paden weer begaanbaar
worden gemaakt en een deel van het middenterrein, voor de kas, wordt opgeknapt.
Henk, voormalig tuincoördinator van
de school is er erg blij mee. Hij doet zijn
werk vrijwillig vanuit zijn betrokkenheid
bij de tuin. Die wordt weer toegankelijk
voor de omgeving, het verval wordt gestopt en goede, waardevolle elementen
worden behouden of hersteld. Een langlopend, gefaseerd project maar heel erg
de moeite waard en waar we als kolonie
blij mee zijn. Hulp is altijd welkom.

Op 31 januari en 1 februari bezochten zo’n
100 personen brainstormmomenten. Na
info over wat er al komt, de Woonacademie, werden het terrein en de opstallen
bekeken om te zien welke mogelijkheden
die bieden. Verschillende partijen zagen
kansen voor innovatieve projecten op het
gebied van wonen, zorg, onderwijs en arbeid. Het zaadje is geplant. Het denken is
begonnen. Nu nog durven en doen!
Wat nu al wel wordt gedaan, is het op-
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Wandelroutes ontsluiten kolonie
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frederiksoord — Tijdens de Sterrebosdag vorig jaar mei werd al de eerste
nieuwe route geopend: de Sterrebosroute. Een route met rustpunten en informatie over ons fraai opgeknapte bos.

w

In het bos komt ook een Familiepad,
bruikbaar voor onder andere kinderwagens
en rolstoelgebruikers.

begin van weer een volgende succesvolle
periode.

Peter Sluiter, directeur van het Huis van Weldadigheid
frederiksoord — In het Huis van Weldadigheid - waar volop wordt gewerkt
aan de inrichting - spreken we Peter
Sluiter, de nieuwe directeur van het
museum. Peter, 62 jaar oud, vader van
2 volwassen kinderen en trotse opa van
vier kleinkinderen is 7 september begonnen aan zijn nieuwe taak.

‘De naam zal veel meer gaan richting
Museum Proefkolonie Frederiksoord’

den meer gaan in de richting van Museum
Proefkolonie Frederiksoord. Dat spreekt
meer aan. Maar ook voor de vrijwilligers mag
het niet uitmaken of ze voor de Maatschappij
van Weldadigheid of het Huis van Weldadigheid werken. In de beleving zal buiten en
binnen voor ieder één blijven.
Omdat hij maar voor een dag per week is
ingehuurd, zal Hilda een belangrijke rol
gaan spelen in de dagelijkse leiding van het
museum. Monique Teunis, ervaren horeca-

De voorbereidingen zijn gestart maar omdat
er een vorm van padverharding in het bos
komt, moet dat zorgvuldig gebeuren. Al deze
routes worden gezamenlijk ontwikkeld door
de Maatschappij en Weldadig Oord.
De oude ‘gele’ en ‘blauwe’ routes in de kolonie worden binnenkort vervangen door een
nieuwe Monumentenroute door Frederiksoord
en Wilhelminaoord met een maximale lengte
van 11 km. Op een aantal plaatsen kan de
wandelaar via een ‘bypass’ de route inkorten.
dee
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In het ‘Hart van Frederiksoord’ wordt de
Proefkolonieroute ontwikkeld die aansluit bij
het verhaal dat wordt beleefd in het Huis van
Weldadigheid. Deze route zal ook voeren
over De Tuinen en door de voormalige
schooltuin. Ook deze route zal geschikt worden gemaakt voor kinderwagens, rolstoelgebruikers etc.
Door de voormalige schooltuin zelf
wordt ook een route gemaakt die langs de
vele bijzondere botanische elementen in de
tuin zal gaan: de Van Swieten Tuinbouwschoolroute. Er is inmiddels begonnen met het verbeteren van de paden.
Niet voor wandelaars maar ook de Desperadoroute, een ruiter- en menroute loopt door
een deel van onze kolonie.
Op 29 november 2018 plaatsten gedeputeerde
Brink en wethouder De Haas voor Huis Westerbeek de eerste paal van het Wandelknooppuntennetwerk in de regio. Dit netwerk van
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het Recreatieschap Drenthe maakt mede gebruik van onze themaroutes. Al met al een
mooie ontsluiting van onze kolonie voor de
wandelende bewoner en bezoeker.
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Rijk geïllustreerd boek
- groot formaat, circa 320 pagina’s -

vol ‘nieuwe’ foto’s, kaarten,
interviews, verhalen en tijdlijnen
voor iedereen met interesse
in de koloniën en
de bijzondere historie
van 200 jaar Maatschappij
van Weldadigheid

200 jaar Maatschappij van Weldadigheid

Bestel vóór 1 april 2019 voor € 29,50 bij voorintekening
Daarna te koop voor € 34,50
Bestel via www.jubileumboek200jaarmvw.nl
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Krüter
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visuele communicatie

corkruter@ziggo.nl
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