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Kort Kolonienieuws
Koningin Wilhelminalaan verbeterd — De 
renovatie van de Wilhelminalaan is afge-
rond. Doordat de maximum snelheid naar 
60 km/u is gegaan, kunnen nu op plekken 
waar vroeger koloniewoningen hebben ge-
staan nieuwe koloniewoningen worden ge-
bouwd. Het beheer van de weg is overge-
gaan van de provincie naar de gemeente.

Dag van de Drentse Geschiedenis — Op 
1 oktober heeft de reïncarnatie van gene-
raal Johannes graaf Van den Bosch in Assen 

een theatrale vertelling gehouden over het 
ontstaan van de Maatschappij en in het 
bijzonder de vrije koloniën.

De Bakkerij in Bed & Breakfast van Omroep 
max — Frans en Annemarie van De Bakkerij 
hebben meegedaan aan het wedstrijdpro-
gramma Bed & Breakfast. Onlangs zijn in 
twee dagen de opnamen gemaakt waarbij 
een bezoek is gebracht aan de Koloniehof 
en ook met de Kolonietram een rondrit 
door onze koloniën is gemaakt. Wie de 

winnaar is, zal duidelijk worden tijdens de 
uitzending die gepland staat voor februa-
ri/maart volgend jaar.

Foto’s voor boekje over Sterrebos — Er 
wordt hard gewerkt aan een boekje over 
ons bijzondere Sterrebos. De redactie van 
het boekje zoekt nog naar foto’s van activi-
teiten die in het bos hebben plaatsgevon-
den. Als u die beschikbaar wil stellen dan 
gaarne naar de redactie van De Star sturen, 
brengen of mailen. Alvast dank!

Ontwikkelingen Hart van Frederiksoord in gang gezet
Hoewel niet direct zichtbaar zijn de ont-
wikkelingen rondom het Hart van Frede-
riksoord in gang gezet. De Maatschappij 
van Weldadigheid is in samenwerking 
met de provincie Drenthe en de gemeente 
Westerveld met verschillende partijen aan 

de slag om zowel het Koloniecentrum als 
de voormalige Tuinbouwschool en bijbe-
horende tuinen een nieuwe bestemming 
te geven. Een bestemming die past bij het 
cultuurhistorische gedachtengoed van Jo-
hannes van den Bosch, namelijk een (ken-

nis)plek waar mensen nieuwe kansen 
kunnen krijgen op het gebied van werk, 
woning en scholing. In onze volgende 
editie kunnen we u hierover naar ver-
wachting verder informeren. Achter de 
schermen is men druk bezig!
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Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu
agenda

Elke zaterdag - Biologische boerenmarkt 

op het grote parkeerterrein van De Tuinen

Zaterdag, 12 nov. van 13.30-17.00 uur

– Begunstigers- en vriendenbijeenkomst 

van de MvW in ons Dorpshuis

Zondag, 20 nov. – Ragazze Strijkkwartet 

in het Koloniekerkje

Zondag, 18 dec. – Apollo Ensemble 

(Kerstconcert) in het Koloniekerkje

Zaterdag, 7 jan. 20.00 uur – Nieuwjaars-

visite Ronde van het Sterrebos in het hotel  

Zondag, 8 januari – Orlando Blaaskwintet

in het Koloniekerkje

frederiksoord — De openingsfoto laat 
prachtig zien hoe leden van de  Konink-
lijke Landmacht zeer zorgvuldig een van 
de vele ornamenten met de beeltenis van 
Generaal Johannes van den Bosch plaat-
sen. Iedere bezoeker aan de kolonie kan 
nu meteen zien dat hij in een zeer bij-
zonder gebied is terecht gekomen met 
een zeer bijzondere geschiedenis.   

 
De historische foto laat zien hoe kolonie Bos-
choord vroeger werd aangeduid. Iedereen zal 
het met ons eens zijn dat de nieuwe ornamen-
ten een hele verbetering zijn.

Een drietal inleiders heeft weer de boven-
bouwklassen van de basisscholen in de ge-

meente Meppel uitgebreid verteld over de his-
torie van de Maatschappij van Weldadigheid. 
Al deze klassen brengen tevens onder begelei-
ding van hun leerkrachten een bezoek aan de 
Koloniehof waar ze  een halve dag met behulp 
van vrijwilligers ervaren hoe het leven in de 
kolonie vroeger was. Een mooi samenwer-
kingsverband tussen De Koloniehof en Scala. 
Volgend voorjaar worden ook weer de boven-
bouwklassen van de basisscholen in onze 
eigen gemeente Westerveld  voorgelicht over 
deze bijzondere historie. Zowel leerkrachten 
als leerlingen zijn erg enthousiast. Er zijn heel 
veel personen en instanties op een of andere 
manier druk bezig met  zaken rond ‘Unesco 
Werelderfgoed’. We hebben er alle vertrouwen 
in dat het gaat ‘lukken’.

We wensen u weer veel leesplezier en natuur-
lijk zijn reacties en suggesties heel erg wel-

kom 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 e-mailadres wijzigingen even 
aan ons doorgeeft! In Museum De Koloniehof en 
in Hotel Frederiksoord is altijd een gratis pa-
pieren versie verkrijgbaar. 

Jan Jansen en Hijlco Komen

Deze ornamenten staan binnenkort
bij elke kolonie. 
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Al in 2014 werd voor het Uitvoerings-
plan MvW200 het idee van toegangs-
markeringen voor het gebied van de 
Maatschappij geboren. 

11 Pantsergeniebataljon uit Wezep nam de 
uitvoering op zich. Commandant 43 Geme-
chaniseerde Brigade uit Havelte, waar het 
bataljon toe behoort, gaf daarvoor zijn toe-
stemming. Steun aan de omgeving en een 
eerbetoon aan generaal Van den Bosch 
waren daarvoor zijn drijfveren.

In 2015 zijn in het kader van de Open 
Dagen Koninklijke Landmacht de hagen ge-

plant en op 20 april dit jaar is in Willems-
oord het eerste ornament geplaatst door de 
toenmalig burgemeester van Steenwijker-
land, mevr. Marja van der Tas. Onlangs heb-
ben de mannen van het bataljon de overige 
ornamenten gefabriceerd en, met technisch 
advies van de hjl-Groep geplaatst, 22 in to-
taal.

Nog dit jaar zal het project worden afgeslo-
ten met het plaatsen van het laatste orna-
ment bij de Friese Brug. Dan is voor ieder die 
de kolonie binnenkomt duidelijk dat hij of 
zij een bijzonder gebied binnenrijdt en voor 
de bewoners dat ze in dat bijzondere gebied 
wonen. Met dank aan de Koninklijke Land-
macht: een mooie stap naar een betere zichtbaar-
heid van onze kolonie.

Kolonie gemarkeerd

Dat idee is opgepakt en uitgebreid
 naar het gehele gebied
van de Vrije Koloniën. 
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Nieuws vanuit Huis Westerbeek
• In de tweede helft van november zal de 

koloniewoning aan de Kon. Wilhelmina-
laan die met crowdfunding is gereali-
seerd, officieel worden geopend. 
Degenen die aan het huis hebben 
bijgedragen, zullen daarbij worden 
uitgenodigd. Voor het ‘proef wonen’ in 
deze koloniewoning is al de nodige 
belangstelling.

• Van de 62 beschikbare kavels voor 
Koloniewoningen van de toekomst zijn
inmiddels 21 uitgegeven. Er zijn nog vier 
lopende opties.

• Voor de bestemmingswijziging en de 

verbouwing van de Mandenmakerij zijn 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
en de Monumentencommissie Drenthe 
met de uitgangspunten akkoord gegaan. 
De verdere planontwikkeling ligt bij de 
Maatschappij.

• Bianca Nagengast, tevens werkzaam bij 
Marketing Drenthe, zal de pr-functie

van de Maatschappij komen versterken. 
• Frank Strolenberg is begonnen als 

kwartiermaker voor het nieuw te 
ontwikkelen Koloniecentrum. Eind dit 
jaar moet het plan hiervoor gereed zijn.

• Walter Buijs is aangesteld als Programma- 

regisseur van het Programmabureau 
Frederiksoord e.o.

• Zaterdag 12 november vindt de begun-

stigersmiddag van de Maatschappij van 
Weldadigheid plaats in Ons Dorpshuis. 
Begunstigers hebben een uitnodiging 
ontvangen. Zoals gebruikelijk gaat dit 
samen met de Vrienden van Hoeve 
Boschoord.

• Op De Koloniehof wordt volop gewerkt 
aan het komende Winter Boschfestijn.
Dit sfeervolle buitenevenement vindt 
plaats op zondag 27 november.

Model-Corso

De Koloniehof was op zondag 21 augustus ondergedompeld in 
het verleden. De Koloniebelevenis bracht de vele bezoekers 
terug naar de oude kolonietijd.

Moeder helpen, een veelheid aan oude ambachten en de Histotolk zet-
ten het plaatje. Drikus de os kon na opstartproblemen zich ook tonen 
aan de bewonderende bezoekers. De toneelgroep de Leidse Kluchten 
Compagnie speelde aansprekende stukjes uit de oude tijd. In het Schrij-
vershuis presenteerden een aantal schrijvers stukken uit hun boeken. 
Ook Angelie Sens was aanwezig die bezig is een stevige biografie van 
generaal Van den Bosch te ontwikkelen. Het eerste exemplaar van het 
nieuwe boek Vrij in de kolonie van Wil Schackmann en Daniëlle Scho-
thorst, een initiatief van Weldadig Oord, werd aan de directeur van de 
Maatschappij aangeboden. En de plaggenhut van Rens Oor werd met 
behulp van veel kinderhanden voltooid. Het gerucht gaat dat Rens er 
in gaat wonen, zo mooi is de hut geworden…

Jammer dat veel mensen de terreur van Buienrader over zich lieten 
komen en niet kwamen opdagen. Er viel alleen aan het eind van de dag 
een bui. Toch wat meer naar de lucht kijken? De Koloniebelevenis ver-
dient het.

In gesprek met … Hilda Groen
De titel van dit artikel had ook kunnen 
heten ‘In gesprek met… De Kolonie-
hof ’. Want Hilda is in feite ‘De Kolo-
niehof ’. Al sinds 1994 werkt ze bij het 
museum. Nu als coördinator werkzaam 
in een team van 4 parttimers, 3 studen-
ten voor weekends en vakanties, en een 
aantal dames dat het team terzijde 
staat. 

Per dag zijn er altijd twee dames om de 
zaken te regelen. Bovendien coördineert ze 
de activiteiten van een heel groot aantal vrij-
willigers die op De Koloniehof o.a. actief zijn 
als gids, bestuurder van de tram en bij 
schoolprojecten.

Hoewel ze het erg druk had, maakte ze 
toch tijd vrij om met ons te praten. Vol trots 

vertelt ze over alle activiteiten rond en in 
‘haar’ museum.

Het aantal rondleidingen is erg gestegen 
en ze is blij met de grote vraag naar ritten 
met de Kolonietram. Deze tram is echt een 
succes geworden. ‘Maar’, zegt Hilda, ‘vergeet 
ook zeker niet de aandacht die we nu beste-
den aan de jeugd. Onlangs heeft een aantal 
vrijwilligers basisscholen van de gemeente 
Meppel bezocht om daar aan de groepen van 
de bovenbouw het verhaal van de Maat-
schappij van Weldadigheid te vertellen. Al 
deze leerlingen komen ook nog een halve 
dag op De Koloniehof om daar te ervaren wat 
de mensen in de Kolonie allemaal deden.’

Ook de belangstelling voor de boeken 
over de MvW stijgt en ze worden veel ver-
kocht.

Ondertussen is ze ook nog heel druk 
bezig in een projectroep die zich bezig houdt 
met ontwikkelingen binnen het toekomsti-
ge Koloniecentrum. We hebben haar er nog 
even op gewezen dat de redactie van De Star 
vindt dat in de naam van het nieuwe cen-
trum zeker de naam van Johannes van der 
Bosch zal moeten worden opgenomen.

De samenwerking met de andere partici-
panten Veenhuizen, Ommerschans en het 
Kempens Landschap (Wortel en Merksplas) 
verloopt goed en Hilda gaat er gewoon van 
uit dat mede dankzij deze positieve houding 
van alle kanten we in 2018 op de Unesco We-
relderfgoedlijst komen.

Natuurlijk hopen we dat Hilda helemaal gelijk 
krijgt!

Sfeervolle Koloniebelevenis 

Kolonieturfjes: de pauwen van dokter Leeuw
Je kan het leuk vinden of niet, maar al jaren is het indringende 
geroep van de pauwen te horen bij de dokterswoning aan de 
Majoor van Swietenlaan. Wat veel mensen niet weten, is dat deze 
pauwen nazaten zijn van een illegale immigrant vanuit de andere 
kant van het Sterrenbos. 

In het begin van de jaren zeventig woonde Rijk en Marijke Dijkhui-
zen en hun kinderen in de boerderij aan de Prins Hendriklaan aan de 
noordkant van het Sterrenbos. Voor zijn kinderen en voor zijn eigen 
plezier liet Rijk allerlei dieren rondom de boerderij lopen. Op een 
keer had Rijk drie pauwen. Het waren drie vrouwtjes zonder haan. 
Dat schoot niet erg op, dus op een dag waren alle drie de pauwen 
vertrokken. Er dook er een op in Nijensleek. Een andere pauw trok in 
bij de kippen van Gerrit Lels aan de Vledderweg. En de derde pauw 
vond een nieuw onderkomen in de rododendrons naast het koets-
huis bij de dokterspraktijk. En deze pauw is daar gebleven. Hoe 
vriendelijk Rijk ook probeerde de vogel terug te krijgen, de pauw 

was niet van plan terug te keren. Zij bleef. En ook al was er geen 
haan, de pauw ging een nest maken in het bos en legde een paar 
eieren. Een van de patiënten van de dokter wist wel een adresje in 
Vledderveen waar je bevruchte pauweneieren kon krijgen. Een 
kwestie van zorgvuldig omwisselen van de eieren en geduld 
hebben. Jonge pauwen zijn erg kwetsbaar, dus het duurde even 
voordat een jonge pauw overleefde. Maar toen dokter Leeuw in 1987 
de praktijk van Tempelaar overnam behoorden twee pauwen bij de 
over te nemen inboedel van het huis. En omdat dokter Leeuw het 
eenvoudiger vond om er een haan bij te zetten, in plaats van eieren 
om te wisselen, wordt de buurt nog steeds elke ochtend gewekt met 
de schelle roep van de pauwen. 

Adeneilander

Heeft u in herinnering een leuk voorval uit het recente verleden in 
de Kolonie, meldt dat dan aan adeneilander@gmail.com. Mogelijk 
wordt dan ook uw verhaal omgezet in een kolonieturfje. 
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frederiksoord — Het tweede weekend van september kregen 
de bezoekers een Corso voorgeschoteld zoals een Corso wezen 
moet. Prachtige wagens met een steeds meer artistiek karak-
ter, heel veel bezoekers en geweldig Corso-weer. Ook al nodig-
de het thema Water uit tot regenval, de weergoden hadden 
gelukkig anders beslist.  

Dat was te merken aan de sfeer langs het parcours en op het 
Corso-terrein op De Tuinen. Ook de wagens hadden er zin in 
want anders dan in voorgaande jaren was er geen enkele die 
tijdens de rondgangen de geest gaf. De immer opgewekte voor-
zitter Ronald Visser moest zelfs een enkele keer ingrijpen om de 
afstanden tussen de wagens te vergroten waardoor het zicht op 
de wagens voor het publiek nog beter werd. En dat hebben we 
wel eens anders meegemaakt.

Ook de figuranten, sommigen heel erg komisch, waren weer 
een lust voor het oog. Ook al was het voor een aantal in hun 
bijzondere outfit wel heel erg zweten geblazen. Dat de toe-
komst van ons Corso nog staat als een huis, was wel te merken

in het voorafgaande Kinder-Corso. Een grote deelname met 
heel veel prachtige wagentjes en karren. En natuurlijk waren 
de mozaïekborden weer zeer het bekijken waard. Kortom: een 
top-Corso.

En niet te vergeten: de groep vvv met Klimaatverandering was 
de grote winnaar.
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ter, heel veel bezoekers en geweldig Corso-weer. Ook al nodig-
de het thema Water uit tot regenval, de weergoden hadden 
gelukkig anders beslist.  

Dat was te merken aan de sfeer langs het parcours en op het 
Corso-terrein op De Tuinen. Ook de wagens hadden er zin in 
want anders dan in voorgaande jaren was er geen enkele die 
tijdens de rondgangen de geest gaf. De immer opgewekte voor-
zitter Ronald Visser moest zelfs een enkele keer ingrijpen om de 
afstanden tussen de wagens te vergroten waardoor het zicht op 
de wagens voor het publiek nog beter werd. En dat hebben we 
wel eens anders meegemaakt.

Ook de figuranten, sommigen heel erg komisch, waren weer 
een lust voor het oog. Ook al was het voor een aantal in hun 
bijzondere outfit wel heel erg zweten geblazen. Dat de toe-
komst van ons Corso nog staat als een huis, was wel te merken

in het voorafgaande Kinder-Corso. Een grote deelname met 
heel veel prachtige wagentjes en karren. En natuurlijk waren 
de mozaïekborden weer zeer het bekijken waard. Kortom: een 
top-Corso.

En niet te vergeten: de groep vvv met Klimaatverandering was 
de grote winnaar.
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Kort Kolonienieuws
Koningin Wilhelminalaan verbeterd — De 
renovatie van de Wilhelminalaan is afge-
rond. Doordat de maximum snelheid naar 
60 km/u is gegaan, kunnen nu op plekken 
waar vroeger koloniewoningen hebben ge-
staan nieuwe koloniewoningen worden ge-
bouwd. Het beheer van de weg is overge-
gaan van de provincie naar de gemeente.

Dag van de Drentse Geschiedenis — Op 
1 oktober heeft de reïncarnatie van gene-
raal Johannes graaf Van den Bosch in Assen 

een theatrale vertelling gehouden over het 
ontstaan van de Maatschappij en in het 
bijzonder de vrije koloniën.

De Bakkerij in Bed & Breakfast van Omroep 
max — Frans en Annemarie van De Bakkerij 
hebben meegedaan aan het wedstrijdpro-
gramma Bed & Breakfast. Onlangs zijn in 
twee dagen de opnamen gemaakt waarbij 
een bezoek is gebracht aan de Koloniehof 
en ook met de Kolonietram een rondrit 
door onze koloniën is gemaakt. Wie de 

winnaar is, zal duidelijk worden tijdens de 
uitzending die gepland staat voor februa-
ri/maart volgend jaar.

Foto’s voor boekje over Sterrebos — Er 
wordt hard gewerkt aan een boekje over 
ons bijzondere Sterrebos. De redactie van 
het boekje zoekt nog naar foto’s van activi-
teiten die in het bos hebben plaatsgevon-
den. Als u die beschikbaar wil stellen dan 
gaarne naar de redactie van De Star sturen, 
brengen of mailen. Alvast dank!

Ontwikkelingen Hart van Frederiksoord in gang gezet
Hoewel niet direct zichtbaar zijn de ont-
wikkelingen rondom het Hart van Frede-
riksoord in gang gezet. De Maatschappij 
van Weldadigheid is in samenwerking 
met de provincie Drenthe en de gemeente 
Westerveld met verschillende partijen aan 

de slag om zowel het Koloniecentrum als 
de voormalige Tuinbouwschool en bijbe-
horende tuinen een nieuwe bestemming 
te geven. Een bestemming die past bij het 
cultuurhistorische gedachtengoed van Jo-
hannes van den Bosch, namelijk een (ken-

nis)plek waar mensen nieuwe kansen 
kunnen krijgen op het gebied van werk, 
woning en scholing. In onze volgende 
editie kunnen we u hierover naar ver-
wachting verder informeren. Achter de 
schermen is men druk bezig!
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Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu
agenda

Elke zaterdag - Biologische boerenmarkt 

op het grote parkeerterrein van De Tuinen

Zaterdag, 12 nov. van 13.30-17.00 uur

– Begunstigers- en vriendenbijeenkomst 

van de MvW in ons Dorpshuis

Zondag, 20 nov. – Ragazze Strijkkwartet 

in het Koloniekerkje

Zondag, 18 dec. – Apollo Ensemble 

(Kerstconcert) in het Koloniekerkje

Zaterdag, 7 jan. 20.00 uur – Nieuwjaars-

visite Ronde van het Sterrebos in het hotel  

Zondag, 8 januari – Orlando Blaaskwintet

in het Koloniekerkje

frederiksoord — De openingsfoto laat 
prachtig zien hoe leden van de  Konink-
lijke Landmacht zeer zorgvuldig een van 
de vele ornamenten met de beeltenis van 
Generaal Johannes van den Bosch plaat-
sen. Iedere bezoeker aan de kolonie kan 
nu meteen zien dat hij in een zeer bij-
zonder gebied is terecht gekomen met 
een zeer bijzondere geschiedenis.   

 
De historische foto laat zien hoe kolonie Bos-
choord vroeger werd aangeduid. Iedereen zal 
het met ons eens zijn dat de nieuwe ornamen-
ten een hele verbetering zijn.

Een drietal inleiders heeft weer de boven-
bouwklassen van de basisscholen in de ge-

meente Meppel uitgebreid verteld over de his-
torie van de Maatschappij van Weldadigheid. 
Al deze klassen brengen tevens onder begelei-
ding van hun leerkrachten een bezoek aan de 
Koloniehof waar ze  een halve dag met behulp 
van vrijwilligers ervaren hoe het leven in de 
kolonie vroeger was. Een mooi samenwer-
kingsverband tussen De Koloniehof en Scala. 
Volgend voorjaar worden ook weer de boven-
bouwklassen van de basisscholen in onze 
eigen gemeente Westerveld  voorgelicht over 
deze bijzondere historie. Zowel leerkrachten 
als leerlingen zijn erg enthousiast. Er zijn heel 
veel personen en instanties op een of andere 
manier druk bezig met  zaken rond ‘Unesco 
Werelderfgoed’. We hebben er alle vertrouwen 
in dat het gaat ‘lukken’.

We wensen u weer veel leesplezier en natuur-
lijk zijn reacties en suggesties heel erg wel-

kom 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 e-mailadres wijzigingen even 
aan ons doorgeeft! In Museum De Koloniehof en 
in Hotel Frederiksoord is altijd een gratis pa-
pieren versie verkrijgbaar. 

Jan Jansen en Hijlco Komen

Deze ornamenten staan binnenkort
bij elke kolonie. 
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Al in 2014 werd voor het Uitvoerings-
plan MvW200 het idee van toegangs-
markeringen voor het gebied van de 
Maatschappij geboren. 

11 Pantsergeniebataljon uit Wezep nam de 
uitvoering op zich. Commandant 43 Geme-
chaniseerde Brigade uit Havelte, waar het 
bataljon toe behoort, gaf daarvoor zijn toe-
stemming. Steun aan de omgeving en een 
eerbetoon aan generaal Van den Bosch 
waren daarvoor zijn drijfveren.

In 2015 zijn in het kader van de Open 
Dagen Koninklijke Landmacht de hagen ge-

plant en op 20 april dit jaar is in Willems-
oord het eerste ornament geplaatst door de 
toenmalig burgemeester van Steenwijker-
land, mevr. Marja van der Tas. Onlangs heb-
ben de mannen van het bataljon de overige 
ornamenten gefabriceerd en, met technisch 
advies van de hjl-Groep geplaatst, 22 in to-
taal.

Nog dit jaar zal het project worden afgeslo-
ten met het plaatsen van het laatste orna-
ment bij de Friese Brug. Dan is voor ieder die 
de kolonie binnenkomt duidelijk dat hij of 
zij een bijzonder gebied binnenrijdt en voor 
de bewoners dat ze in dat bijzondere gebied 
wonen. Met dank aan de Koninklijke Land-
macht: een mooie stap naar een betere zichtbaar-
heid van onze kolonie.

Kolonie gemarkeerd

Dat idee is opgepakt en uitgebreid
 naar het gehele gebied
van de Vrije Koloniën. 




