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Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu
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 bij
e-mailadres wijziging dit even aan ons doorgeeft?
In Museum De Koloniehof is altijd een papieren
versie verkrijgbaar. Hijlco Komen en Jan Jansen
agenda
Elke zaterdag in de even weken
Biologische boerenmarkt naast De Koloniehof
Zondag, 10 november
Concert ‘Van Baerle Trio’ in Koloniekerkje
Zondag, 24 november
Winter Boschfestijn in en bij De Koloniehof
Donderdag, 28 november
Bijeenkomst Ronde van het Sterrebos
Zondag, 22 december

frederiksoord — De afgelopen periode was
er een met veel activiteiten in onze kolonie:
een succesvolle zomermarkt, een zeer geslaagd Corso en voor het eerst een Erfgoedfair.

van den Bosch, geboren in 1780 in Herwijnen, uitvoerig beschreven.
De openingsfoto is een historische foto uit België. Het is een afbeelding van de kolonie Wortel of
zoals de Vlamingen zeggen: Wortel koloníe.

Kerstconcert ‘Ensemble Luci Serene’ in Koloniekerkje
Zaterdag, 11 januari
Nieuwjaarsvisite Ronde van het Sterrebos
Zondag, 26 januari
Concert ‘Camerata RCO’ in Koloniekerkje

Maar misschien is wel het belangrijkste nieuws
dat ‘ons’ hotel in het voorjaar weer open gaat.
De openingsfoto, gemaakt door Henk Buteijn van
de Bakkerij, geeft deze Erfgoedfair prima weer.
Maar misschien is wel het belangrijkste nieuws
dat ‘ons’ hotel in het voorjaar weer open gaat. Er
wordt nu hard gewerkt om het hotel weer een
prima uitstraling te geven. De nieuwe beheerder
kent ons gebied heel goed en we hebben er alle vertrouwen in dat we binnenkort weer gastvrij worden ontvangen. Dat is de laatste tijd wel eens anders geweest. Er is op 23 september weer een nieuw
boek verschenen dat in duidelijke relatie staat met
onze kolonie. Michiel van Wersch schreef zijn
tweede boek onder de titel ‘Johannes, graaf van den
Bosch’. Hierin wordt de levensloop van Johannes
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Zomermarkt en Corso weer gezellig
jeugdige waaghalzen. Ook het kunstpad, dat voor
het eerst in het bos was uitgezet, trok veel bekijks.
Kraamhouders waren tevreden over de verkoop,
publiek was tevreden over markt en activiteiten, en
dus waren personeel en vrijwilligers tevreden. Wat
wil je nog meer.
Het Corso moest het vooral zaterdag stellen met
veel slechter weer en dus helaas ook minder bezoekers. Gelukkig zijn er veel sponsors die het Corso
steunen, en daardoor is er voldoende financiële basis voor de toekomst. Het Corso blijft leven in de
buurt. Dit jaar waren er twee nieuwe wagengroepen, de Doppers en de Amigo’s, en meer mozaïekborden langs de wegen in het gebied, en daardoor
meer mensen die samen vaak maanden met elkaar
werken aan hun klus. En daar draait het natuurlijk
ook om: mensen samenbrengen om het sociale cement te verstevigen.
De kwaliteit van de wagens was weer uitstekend,
het Flodderfeest en de zondag werden goed bezocht, en zoals gebruikelijk was het hele weekend
weer erg gezellig.
frederiksoord — De zomermarkt deed zijn
naam eer aan: prachtig weer en een gevarieerde ambachtelijke markt op het parkachtig
terrein van De Koloniehof.

Evenveel bezoekers als vorig jaar bezochten de
markt. Het Circustheater Easy bij het terras voor de
picknickschuur wist de toeschouwers langdurig te
boeien. Het off-road skateboarden trok veel, vaak

Volgend jaar is het thema Middeleeuwen.
De wagengroepen hebben er nu al zin in!

Nieuws vanuit Huis Westerbeek
•

•
• In het Sterrebos en op twee plaatsen in Wil- •
•
•

helminaoord worden de bomen aan de lanen gesnoeid.
Het aanleggen van de weg en de ondergrondse
infrastructuur van de Vaartweg is begonnen. Rond
de jaarwisseling kan dat gereed zijn.
Deze winter wordt begonnen met het beter
zichtbaar maken van de Westerbeeksloot. Een

•

deel van de sloot aan de Vaartweg wordt van de
vele begroeiing ontdaan.
In de winterperiode worden in Hotel Frederiksoord de kamers en het restaurant gerenoveerd en
gemoderniseerd. In de kamers komen nieuwe badkamers. De serre wordt weer in de originele
kleuren groen en crème geschilderd. Rond de jaarwisseling moet alles klaar zijn zodat de nieuwe uitbaters, Marcel en Ginie Vos, tot 1 maart de gelegenheid hebben om het hotel in te richten.
De Kolonietram is de kolonie binnengerold. Tijdens de Erfgoedfair is er al dankbaar gebruik van
gemaakt.
Het onderzoek naar de bomen aan de oprijlaan
van Huis Westerbeek heeft uitgewezen dat een
deel van de aanwezige bomen nog voldoende vitaal is. Het plan is om in het voorjaar de slechte
bomen eruit te halen, de goede te laten staan en
nieuwe in te planten waarmee de laan weer in oude
staat wordt hersteld.
De Maatschappij is nog in gesprek met de Gront-

•

•

•

mij (Park Frederiksoord) over de mogelijkheden
voor het Hart van Frederiksoord.
De monumentenschildjes aan de gevels van de
monumenten in de kolonie zijn vervangen door
een betere kwaliteit; de monumentale koloniewoning aan de Koningin Wilhelminalaan 85
wordt intern verbouwd en aangepast.
Een oplettende bewoner van Camping De Moesberg heeft alert gereageerd door een vernieling te
melden. Onbekenden hebben zeer aanstootgevende tekens op bomen gespoten in het Sterrebos.
U wordt opgeroepen daar ook alert op te zijn en
meldingen aan politie en Maatschappij te doen.
Het onderzoek door het Nederlandse en Belgische
onderzoekbureau naar de Outstanding Universal Values (of in het Nederlands: Unieke, universele waarde) van de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid is afgerond. Het unieke is wetenschappelijk onderbouwd. De Stuurgroep heeft het rapport op 13 september 2013 vastgesteld.

advertentie

Kolonieploeg
Annie Verboom-Prikken is bezig met het vormen van een Kolonieploeg
voor Frederiksoord, Wilhelminaoord en Nijensleek. De gedachte achter
de opzet van de Kolonieploeg is: Het opkrikken van de eigen woonomgeving waarbij ook de sociale contacten een belangrijke rol spelen.
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Iedereen die zich op welke wijze dan ook hiervoor wil inzetten of op de
hoogte wil blijven van de activiteiten van de Kolonieploeg kan contact opnemen met:
initiatiefneemster Annie verboom-Prikken 06 5020 4964
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Op reis door Nederland
In 1900 gaf Uitgeverij P. Noordhoff uit Groningen een Aardrijkskundig Leesboek uit voor de Volksschool onder de titel ‘Op reis
door Nederland’ en geschreven door de heren J.D. Bakker en
F. Deelstra, hoofdonderwijzers te Groningen.
In deze uitgave, waarvan de ‘Hoofden der Rijks-lagere scholen in de
M.v.W. en der gemeentescholen in de Gem.Vledder’ een present-exemplaar kregen, beschrijven de auteurs ook de Maatschappij van Weldadigheid. We willen u als lezers van De Star een paar delen van het werk
voorleggen. Dit keer de inleiding:
De Maatschappij van Weldadigheid.
Hoort men de Nederlanders nu en dan echte duitendieven noemen, geen vreemdeling zal hun den roep ontzeggen, dat ze milddadig willen en kunnen zijn. De ondervinding heeft dit telkenmalen beweze . Bij algemene rampen, als brand, watersnood, enz. wordt er in
ruime mate gegeven; ook is wellicht geen land op aarde zoo rijk aan
liefdadige instellingen als Nederland. En onder deze mag de Maatschappij van Weldadigheid als eene der nuttigste en doelmatigste
genoemd worden. Haar ontstaan dagtekent uit het begin dezer
eeuw; haar doel was, is en blijft: Vermindering van armoede door
werkverschaffing, en werkverschaffing – zooveel mogelijk – door ontginning van de grond. Doch thans alleen voor wie dat ten volle
waard zijn: met de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen voor bedelaars
en landloopers heeft de M.v.W sedert ruim veertig jaar niets meer

te maken, mag er zelfs niet mee in eenen adem genoemd worden.
Het is de moeite waard, een bezoek aan deze grootsche stichting
te brengen. Van Steenwijk uit kan dit zeer gemakkelijk gebeuren.
Wie geen gebruik van den omnibus wenscht te maken, komt na eene
wandeling van anderhalf uur ter plaatse, waar een bord ter zijde
van den grintweg aanwijst dat men zich op het terrein der Maatschappij bevindt. Links van den weg zien we aan ’t einde eener sierlijke laan een net heerenhuis, en we vernemen dat in dit huis de
stichter der Koloniën, de generaal J. Van den Bosch, eenmaal gewoond heeft. Maar voor we verder gaan, willen we in het kort de geschiedenis der Koloniën meedeelen … (wordt vervolgd)

Erfgoed in de schijnwerpers
Op initiatief van magazine Herenhuis en de Maatschappij van Weldadigheid is op 6 oktober de eerste Erfgoedfair van het Noorden georganiseerd, en dat was direct al een voltreffer.
Op het zonovergoten terrein van De Koloniehof presenteerden 58 standhouders hun kennis, kunde en waren, alles gericht op liefhebbers en bewoners van
historische panden. En die kwamen uit het hele land, bijna 1600 in getal. Zij
konden volop diverse ambachten bewonderen, ambachten gerelateerd aan het
in stand houden van historisch erfgoed zoals het gieten van loden ‘bouwoffers’, ambachtelijk smeedwerk, ‘trekken’ van stuclijsten en restauratie van
glas-in-lood. De fijnproevers genoten ervan.
De workshops, lezingen en speeddates met erfgoedspecialisten werden erg
goed bezocht. De rondleidingen door het dorp en naar de Koloniewoning van
de toekomst zaten de hele dag bomvol. De Kolonietram reed af en aan. De bedienaar van de hoogwerker, die bezoekers tot meer dan 50 meter boven Frede-

riksoord bracht, had geen tijd voor koffie. De echte durfal stond al vroeg te
wachten om onze bijzondere kolonie van boven te bezien. En mooi was het!
Over een aantal jaren mogelijk een vervolg?

‘Jannes Prikken, het gezicht van Old Forward’
Voetbalclub Old Forward in Wilhelminaoord neemt na ruim 40 jaar ‘afscheid’ van
voorzitter Jannes Prikken. Zonder twijfel
het gezicht van Old Forward, de voetbalclub
die in 1898 door de leerlingen van de Tuinbouwschool in Frederiksoord werd opgericht.
Jannes is geboren en getogen in Frederiksoord, een
echte kolonist in hart en nieren. Op vrijdag 25 oktober 2013 is tijdens de algemene ledenvergadering in de voetbalkantine op De Kievitsvelden afscheid van hem genomen.
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Als achtjarige begon Jannes zijn lidmaatschap bij
Old Forward. Hij was een gedreven en veel belovende voetballer toen een ernstige knieblessure in
1973 een voortijdig einde maakte aan zijn voetbalcarrière bij de voetbalclub in Wilhelminaoord.
Hij werd gevraagd in het Bestuur te komen. Hiermee volgde hij zijn vader op. Inmiddels is Jannes
15 jaar voorzitter en heeft hij het besluit genomen
om te stoppen.
Zowel binnen als buiten de club staat Jannes
Prikken bekend als een sterk sociaal-maatschappelijk betrokken persoon. Altijd een persoonlijk
woord voor iedereen.
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Hij ontving uit handen van Burgemeester
Rikus Jager een Koninklijke onderscheiding.
Ook ontving hij de Gouden Waarderingsspeld van
de knvb voor zijn activiteiten bij Old Forward.
Een definitief afscheid zal het niet worden. Jannes is een fervent voetballiefhebber en zal als
trouwe supporter zeker nog vaak op De Kievitsvelden in Wilhelminaoord te vinden zijn. Jannes
Prikken wordt als voorzitter opgevolgd door Jan
Puper.
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In gesprek met Alice Wösten-Kreeft
Het bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid vergaderde op donderdag 17 oktober in Huis Westerbeek en het leek ons
een goed idee met een van de nieuwe leden
van het bestuur, Alice Wösten, kennis te
maken.
Via secretaresse Wolly was een en ander zo geregeld. Meteen na de vergadering wilde mevrouw
Wösten-Kreeft ons graag te woord staan. Ze had
zich helemaal niet op dit gesprek kunnen voorbereiden. Des te beter, want zo konden wij de echte
Alice Wösten-Kreeft ‘ontdekken’. Het is een heel
fijn gesprek geworden. Wat een enthousiasme

straalt ze uit en wat een veelzijdigheid aan ervaring. Via het vwo en het Conservatorium uiteindelijk in allerlei directies beland, beheert ze nu
een eigen consultancy-bureau in Erm.
Mevrouw Wösten is door een van de bestuursleden benaderd voor deze functie. Na een bezoek
aan Frederiksoord, en een rondleiding door het
gebied werd ze zo gegrepen door de historie van
de Maatschappij van Weldadigheid dat ze zonder
enige aarzeling toetrad tot het bestuur. Ze heeft
in het bestuur speciale aandacht voor p&o en
marketing. En ze heeft er helemaal geen spijt van
dat ze tot het bestuur is toegetreden, sterker nog,
ze straalt een gedrevenheid uit die ons erg goed

deed. Heel belangrijk vindt ze dat de kern van ons
dorp een geweldige uitstraling krijgt zodat mensen weer naar Frederiksoord trekken en het gevoel
krijgen dat dit toch wel een heel uniek gebied is
met een uniek cultuur historische achtergrond.
Heel belangrijk vindt ze dat alles in het werk gesteld wordt dat het Wereld Erfgoed project gaat
slagen en dat ons dat lukt in 2018. Ze is graag bereid zich er stevig voor in te zetten.
Op de vraag hoe lang ze in het bestuur zou willen blijven, gaf ze aan dat ze zich graag vele jaren
wil inzetten om de unieke geschiedenis van de
Maatschappij van Weldadigheid uit te dragen en
te behouden voor de toekomst.

Winter Boschfestijn komt eraan
De Kolonie Wintermarkt is niet meer. Na twaalf overdekte markten is het
tijd voor wat anders. Bovendien is een grote tent niet gratis en is zo’n tent
zonder veel extra uitgaven ook niet echt sfeervol te krijgen.
Hiervoor in de plaats komt op de laatste zondag van november een buitenevenement voor jong en oud. Het Winter Boschfestijn op De Koloniehof staat
in het teken en in het sfeerbeeld van de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid.
Een groot aantal activiteiten zal plaatsvinden in en rond het museum,
op het buitenterrein en in het aangrenzende bos waar ook een sfeervolle
markt is. Een markt met leuke ambachtelijke dingen voor de Sinterklaasen Kerstperiode.
Er is van alles te zien en te doen. Het bosbouwwerk anno 1800 wordt getoond met paardenkracht én met handkracht. Zelf meezagen kan natuurlijk. Er staat een hoefsmid zijn vaardigheden te etaleren. Scoutinggroep Van
Swieten uit Vledder stookt een enorm kampvuur, gaat een poort bouwen
bij de toegang tot het bos en geeft de bezoekers de kans om op vuurtafels
hun kookkwaliteiten te verbeteren. Ook helpen ze de jeugd met het bouwen van boshutten. Er is een siersmid, een koor, bouwbedrijf Broekman toont
het restauratieambacht en er zijn andere oude ambachten.
Voor de jonge kinderen komt er een bijzonder en spannend pad in het
bos en in het museum zijn lezingen over de Maatschappij. Jelmer Zwaan uit

Nijensleek, u weet wel: die kunstenaar die het Witte Wief voor camping De
Moesberg heeft gemaakt, gaat mijn zijn kettingzaag aan de slag en er is nog
veel meer. En dat allemaal bij en in een sfeervol en beschut bos!
Alle reden dus om alvast de 24e november in de agenda te reserveren.
Van 13.00 uur tot 19.00 uur.
Zie ook www.dekoloniehof.nl

Johannes graaf Van den Bosch
Een nieuw boek in de reeks over de Maatschappij van Weldadigheid:

Michiel van Wersch beschrijft in 149 pagina’s de levensloop van de oprichter
van de Maatschappij, generaal Johannes graaf Van den Bosch. Ook zijn Indische periodes, zijn betrokkenheid bij de Nederlandse Handel-Maatschappij

en zijn militaire loopbaan komen aan de orde. Het boek is door Michiel van
Wersch in eigen beheer uitgegeven en verkrijgbaar in de Koloniehof of te
bestellen op www.bestseller.nl
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