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Kort Kolonienieuws  
B&B in de pastorie geopend — Op zondag 6 september is de nieuwe 

B&B in de pastorie van het Koloniekerkje officieel geopend. De B&B heeft 

een passende naam gekregen: hierboven. Info: www.hierboven.nl

Gemengd koor Frederiksoord jubileert — Met een prachtig op-
treden in het Koloniekerkje werd op zondag 4 oktober door het 
Gemengd koor Frederiksoord aandacht gegeven aan haar 70-ja-
rig bestaan. Een koor op leeftijd maar nog steeds springlevend. 
Op naar de 80!

Snoeien op De Fruithof — Op zaterdag 22 augustus is weer een 
goed bezochte cursus fruitbomen snoeien georganiseerd op De 
Fruithof. Er zijn het jaar door verschillende workshops voor een 
goed en verantwoord beheer van fruitbomen. Zie voor info 

www.fruithof-frederiksoord.nl onder Workshops. Een must 
voor de fruitboombezitter.

Familie Der Nederlanden bijeen — De familie Der Nederlanden, 
nazaten van de mysterieuze kinderen Willem en Marianne uit 
ons kolonieverleden, heeft een reünie gehouden op De Kolonie-
hof, ook op zondag 4 oktober. Voor de bijna 100 deelnemers 
blijft het toch bijzonder om in de kolonie bij elkaar te komen.

dook geeft openheid — Het Klein Mannenkoor dook (Door Oefe-
ning Ontstaat Kwaliteit) is flitsend uit de startblokken gekomen 
met een open repetitie op dinsdag 15 september. Er is alleen 
nog plaats voor enkele basstemmen. Opgave en informatie via 
h.guijt47@ziggo.nl. 

Nieuwe kansen voor Hart van Frederiksoord 
Meer dan tien jaar was het een deprime-
rende plek in de Kolonie: het leegstaande 
voormalige Inforium. Ook het ontbreken 
van een definitieve bestemming van het 
gebied van de voormalige Tuinbouw-
school was velen een doorn in het oog. 
De eigenaren zagen geen mogelijkheden 
voor nieuwe ontwikkelingen.  

Mede door de steun van de provincie en de ge-
meente is daar drie maanden geleden een eind 
aan gekomen en kon de Maatschappij van Wel-
dadigheid het Inforium en de het voormalige 
schoolterrein met daarop staande panden in 
bezit krijgen. En dat biedt nieuwe kansen.

Zodra Oranjeborg naar Havelte is verhuisd, 
zal de overdracht plaatsvinden. Plan is het Info-
rium om te vormen tot een nieuw Informatie-
centrum als vervanging van De Koloniehof. Be-
halve dat de provincie het mede heeft mogelijk 
gemaakt om gronden en panden over te 
nemen, is in Assen ook een bedrag gereserveerd 
om het nieuwe Informatiecentrum beter in de 
kolonie te laten passen. En dat is een goed ding.

Of het huidige pand mooi is, dat is een kwestie 
van smaak. Maar het past zeker niet in onze 
historische omgeving. Dat daar wat aan gedaan 
gaat worden: prima!

Op dit moment wordt hard gewerkt aan 
het vaststellen van de kaders waarbinnen de 
nieuwe ontwikkelingen plaats kunnen vinden. 
Het gedachtengoed van generaal Van de Bosch 
is daar leidend in. Ook zal er een nieuwe invul-
ling van de vrijkomende Koloniehof moeten

 worden gerealiseerd. Voor de vrijboerhoeve bij 
de rotonde geldt hetzelfde.

Een ding is zeker: na een decennium van 
stilstand zijn er nu weer volop mogelijkheden 
om het gebied tussen hotel en rotonde, het 
Hart van Frederiksoord, een passende bestem-
ming te geven die dynamiek in zich heeft en 
gelden genereert voor het vele onderhoud dat 
er aan gronden en monumenten in de kolonie 
moet worden uitgevoerd.
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Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu
agenda

Elke zaterdag

Biologische boerenmarkt op 

het grote parkeerterrein van De Tuinen

Woensdag 25 november

Informatieavond Plan mvw 200 

in het Koloniekerkje

Zondag 29 november 

Winter Boschfestijn op de Koloniehof

Zaterdag 9 januari

Nieuwjaarsvisite Ronde 

van het Sterrebos in Hotel Frederiksoord

frederiksoord — Het is dan uiteinde-
lijk - mede dankzij de inzet van de Ge-
meente Westerveld en de Provincie 
Drenthe - wel gelukt! 

 

Een compliment voor iedereen die aan dit re-
sultaat heeft bijgedragen. In de loop van vol-
gend jaar zal een plan gepresenteerd worden 
wat men met deze aankopen beoogt te gaan 
doen. De openingsfoto is het beeld van een vrij 
zeldzame paddenstoel, de Sparassis Crispa of 
Grote Sponszwam met een doorsnee van meer 
dan een halve meter. Hij staat in het Sterrebos 
op een plek die we niet nader zullen duiden. 
Hadden we vorige keer het geboortehuis van 
Generaal Johannes van den Bosch als ope-
ningsfoto, nu hebben we een foto van zijn fa-
miliegraf als historische foto op de voorpagina 
gezet. 

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 
Het Inforium, de gebouwen

van de voormalige Tuinbouwschool
en de daaraan grenzende gronden

worden weer eigendom van
de Maatschappij van Weldadigheid!  
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Nieuws vanuit Huis Westerbeek

• De Maatschappij van Weldadigheid is er in geslaagd mede dank- 
zij de inzet van de Provincie Drenthe en de gemeente Westerveld
om het Inforium, de gebouwen van de voormalige Tuinbouw-

school en de omringende grond met een oppervlakte van
ongeveer 9 ha terug te kopen. Dit biedt natuurlijk geweldige
kansen. De invulling van het een en ander is nog onbekend.
Begin volgend jaar zullen er kaders ontwikkeld zijn waarbinnen
de ontwikkelingsmogelijkheden zullen zijn aangegeven. De
Maatschappij staat open voor briljante ideeën.

• De belangstelling voor de koloniewoningen van de toekomst

blijft groeien. De Vaartweg wordt verder ontwikkeld om ook 
daar koloniewoningen te gaan bouwen. Er zijn nu in totaal 
4 opties uitgegeven, waarvan 3 aan de Vaartweg.

• Op 25 november wordt er een informatieavond in het Kolonie-
kerkje georganiseerd die toegankelijk is voor iedereen. Tijdens
deze bijeenkomst wordt duidelijkheid verschaft over het
Uitvoeringsprogramma mvw200. Provincie Drenthe, Gemeente
Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid hebben een
plan gemaakt voor ontwikkeling van het gebied van de koloniën.

• In dit najaar worden leerlingen van de bovenbouw van basis- 
scholen in Meppel in het kader van het Scholenproject op hun
eigen school voorgelicht over de unieke historie van de Maat-
schappij van Weldadigheid. Daarna komen dezelfde scholieren
een halve dag op de Koloniehof om nog verder te ‘proeven’ aan
deze unieke geschiedenis .

• Het familiegraf van Generaal Johannes van den Bosch in Den
Haag is door deze gemeente aangewezen als gemeentelijk
monument .

• Om de Maatschappij van Weldadigheid nog duidelijker op de

kaart te zetten zijn de heer Kees Voogd (Marketingstrateeg) en
mevrouw Geeke Snijders (pr en Comminicatie) benaderd om
e.e.a. te realiseren.

• De voorbereidingen voor het Winter Boschfestijn dat gehouden
gaat worden op zondag 29 november zijn al in volle gang. Gezien
het succes van vorig jaar worden er veel bezoekers verwacht.

Koloniebelevenis Frederiksoord: het past ons
Op zondag 16 augustus vond op De Kolonie-

hof de eerste editie van de Koloniebelevenis 

plaats. Een dag in het teken van het leven 

en werken in de kolonie. Na vele jaren de 

Zomermarkt te hebben georganiseerd, be- 

sloot de Marktcommissie een ander pad te 

kiezen. Markten zijn er in het seizoen im- 

mers te over. 

De sfeer op De Koloniehof was geweldig. 
Toneelvoorstellingen, verhalenvertellers, 
oude ambachten, het landlopers koor, 
zelfs de onbekende moeder van de 
bastaardkinderen Willem en Marianne 

vertelde vanuit haar koets haar verhaal. 
De tientallen vrijwilligers in koloniekle-
ding speelden hun rol met verve. Alles 
ademde kolonie. De dag was een succes. 
Helaas was het weer knudde waardoor 
er meer bezoekers thuisbleven dan ge- 
hoopt. Alle bezoekers die niet bang 
waren voor wat water waren het er over 
eens: een prachtig concept en heel 
origineel. Volgend jaar komt er zeker een 
vervolg op want, zoals de directeur van 
de Maatschappij, Jan Mensink, zei bij de 
afsluiting: dit past ons!

Kwaliteit Corso steeds beter
De 55e editie van ons Corso mocht er 
wezen. Prachtige wagens en toefen, weer 
mooier dan vorig jaar. Waar een forse 
kwaliteitsslag was gemaakt, waren de 
originele en actieve figuranten. Op z’n 
oudhollands: een lust voor het oog (en 
het oor). Ook het kindercorso zit nog 
steeds in de lift. 

Prachtig en soms aandoenlijk. De wagenbou-
wers zullen er met genoegen naar hebben ge-
keken want bij het kindercorso zitten im-
mers de bouwers van de toekomst.

Mede door het mooie weer konden de 
deelnemers zaterdagmiddag en zondag meer 
bezoekers langs de kant van de weg aantref-
fen. Alleen zaterdagavond kende door de mie-
zerige regen wat minder kijkers. Maar toch 
een duidelijke plus over het hele weekend. 
Goed voor de kas! Ook positief was dat b&w 
van Westerveld haar jaarlijkse contactdag 
met bestuurders van de buurgemeenten 
combineerde met het corso zodat ook die de 
kans hadden om ons dorpsfeest met eigen 
ogen te bezien, evenals een tweetal gedepu-
teerden van de provincie. Over dorpsfeest ge-
sproken: een van de gasten dacht bij zo’n ge-
woon feest met optocht te zijn uitgenodigd 
maar constateerde dat dit wel van een totaal 
ander niveau was. En zo is dat ook.

Uiteindelijk ging groep De Amigo’s, nog maar 
een beperkt aantal jaren deelnemend aan 
het corso er met de Ereprijs vandoor. De Men-
ning was de winnaar bij de mozaïeken. Nu 

maar zien wie in 2016 er met de prijzen van-
door gaan. Het thema Water, gekozen vanwe-
ge het 50-jarig bestaan van Zeemuseum Mira-
mar, biedt in elk geval volop mogelijkheden.

De ondernemer aan het woord… Doreen Bakker
frederiksoord — Als je al als klant bij 
Doreen in de kapsalon komt, is het niet 
zo moeilijk haar over te halen om geïn-
terviewd te worden voor De Star. Op een 
middag stap ik het huis binnen waar ze 
samen met Marinus en haar drie zoons 
woont. De koffie staat al klaar en we star-
ten meteen. 

Het is niet zo verwonderlijk dat Doreen het 
kappersvak in ging want haar oma en haar 
moeder waren beiden kapster. Om kapster te 
worden moest Doreen wel een voor haar heel 
belangrijke beslissing nemen: Ze moest af-
scheid nemen van de haar zo geliefde paarden-

sport, waar ze behoorlijk fanatiek mee bezig 
was. Achteraf heeft ze er helemaal geen spijt 
van want door zich te richten op haar vak is ze 
nu eigenares van twee erg goed draaiende kap-
perszaken: in Oldemarkt en Nijensleek.

In september 1994 startte ze met haar eer-
ste zaak in Oldemarkt nadat ze eerst een aantal 
jaren in Meppel en Wolvega gewerkt had. Al 
snel had ze medewerksters nodig om al haar 
klanten te kunnen helpen. Toen ze in Nijens-
leek kwam wonen, besloot ze ook hier nog een 
zaak te starten. Er is een prachtig pand ge-
bouwd bij de ingang van camping De Moes-
berg en sinds maart 2014 is haar kapsalon, 
waar ze veel klanten uit de wijde omgeving en 

natuurlijk van de camping ontvangt, al weer 
in bedrijf. Ze verdeelt haar werktijd over haar 
beide zaken zodat ze goed op de hoogte blijft 
van de gang van zaken op beide plekken. 
Klantvriendelijkheid staat voorop en dat er-
vaar je ook als je in haar kapperszaak bent.

Doreen is ook goed met de tijd mee gegaan 
want wanneer je een afspraak wilt maken kan 
dat allemaal online. De aanvraag wordt bin-
nen korte tijd bevestigd zodat je zeker bent dat 
je op het afgesproken tijdstip meteen gehol-
pen wordt. Het wonen in Nijensleek bevalt 
haar uitstekend en ook haar zoons hebben het 
hier heel goed naar hun zin. Kortom, een zeer te-
vreden Doreen.
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Uitvoeringsbureau daagt ondernemers uit 
Na de zomer is het Uitvoeringsbureau MvW200 van start ge-
gaan, een samenwerkingsverband van provincie, gemeente en 
Maatschappij. Henk van der Horst en Sander Simonse zijn de 
vaste bemensing van het bureau.

Anders dan het eerdere plan om in te trekken in de vrijboerhoeve bij de 
rotonde, zal hun bureau in het Inforium komen zodra dit pand be-
schikbaar is. We spreken in Hotel Frederiksoord met Henk van der 
Horst, voormalig projectleider bij de provincie van de Koloniën van 
Weldadigheid, het unesco-traject. De verzorgingsstaat die Johannes 
van den Bosch hier in 1818 begonnen is, is en blijft een uniek verhaal. 

De leefbaarheid in de kolonie optimaliseren gebruikmakend van de 
Werelderfgoed nominatie, dat is volgens Henk kort gezegd de doelstel-
ling van het bureau. Natuurlijk is het Uitvoeringsplan mvw200 daar 
een integraal deel van. 

Het bureau is er primair voor de vrije koloniën in ons gebied maar 
wanneer dat dienstig is, zal zeker ook de verbinding met de andere ko-
loniën worden gezocht en bevorderd. In elk geval kan al worden be-
gonnen met de herbestemming van het Inforium en zodra de kaders 
zijn vastgesteld, met het voormalige schoolterrein. Binnen het ge-
dachtengoed van Johannes van de Bosch en de vier programmalijnen 
van het Uitvoeringsplan mvw200: kolonie op de kaart, de proefkolonie, 

behoud door ontwikkeling en mens en maatschappij, zal worden ge-
zocht naar nieuwe invullingsmogelijkheden.  

De agenda van het bureau is al behoorlijk gevuld: schoolterrein, 
uitbouwen van de mogelijkheden voor nieuwe koloniewoningen, ge-
bruikmakend van de provinciale regelingen een herbestemming vin-
den voor verschillende vrijkomende panden, de herinrichting van de 
Wilhelminalaan, werk zat. Maar: het bureau alleen kan het niet. Bewo-
ners en vooral ook ondernemers, al dan niet uit ons eigen gebied, die 

moeten het mogelijk maken. Henk rekent er dan ook op dat onderne-
mers met goede ideeën, die economisch haalbaar zijn en passen binnen 
de boven beschreven kaders, met het bureau contact opnemen. Dat 
kan voorlopig via h.horst@drenthe.nl of 06 53 72 76 51.
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Dus er worden
ondernemende ondernemers gezocht!  
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De leefbaarheid in de kolonie optimaliseren gebruikmakend van de 
Werelderfgoed nominatie, dat is volgens Henk kort gezegd de doelstel-
ling van het bureau. Natuurlijk is het Uitvoeringsplan mvw200 daar 
een integraal deel van. 

Het bureau is er primair voor de vrije koloniën in ons gebied maar 
wanneer dat dienstig is, zal zeker ook de verbinding met de andere ko-
loniën worden gezocht en bevorderd. In elk geval kan al worden be-
gonnen met de herbestemming van het Inforium en zodra de kaders 
zijn vastgesteld, met het voormalige schoolterrein. Binnen het ge-
dachtengoed van Johannes van de Bosch en de vier programmalijnen 
van het Uitvoeringsplan mvw200: kolonie op de kaart, de proefkolonie, 

behoud door ontwikkeling en mens en maatschappij, zal worden ge-
zocht naar nieuwe invullingsmogelijkheden.  

De agenda van het bureau is al behoorlijk gevuld: schoolterrein, 
uitbouwen van de mogelijkheden voor nieuwe koloniewoningen, ge-
bruikmakend van de provinciale regelingen een herbestemming vin-
den voor verschillende vrijkomende panden, de herinrichting van de 
Wilhelminalaan, werk zat. Maar: het bureau alleen kan het niet. Bewo-
ners en vooral ook ondernemers, al dan niet uit ons eigen gebied, die 

moeten het mogelijk maken. Henk rekent er dan ook op dat onderne-
mers met goede ideeën, die economisch haalbaar zijn en passen binnen 
de boven beschreven kaders, met het bureau contact opnemen. Dat 
kan voorlopig via h.horst@drenthe.nl of 06 53 72 76 51.
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Dus er worden
ondernemende ondernemers gezocht!  
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Kort Kolonienieuws  
B&B in de pastorie geopend — Op zondag 6 september is de nieuwe 

B&B in de pastorie van het Koloniekerkje officieel geopend. De B&B heeft 

een passende naam gekregen: hierboven. Info: www.hierboven.nl

Gemengd koor Frederiksoord jubileert — Met een prachtig op-
treden in het Koloniekerkje werd op zondag 4 oktober door het 
Gemengd koor Frederiksoord aandacht gegeven aan haar 70-ja-
rig bestaan. Een koor op leeftijd maar nog steeds springlevend. 
Op naar de 80!

Snoeien op De Fruithof — Op zaterdag 22 augustus is weer een 
goed bezochte cursus fruitbomen snoeien georganiseerd op De 
Fruithof. Er zijn het jaar door verschillende workshops voor een 
goed en verantwoord beheer van fruitbomen. Zie voor info 

www.fruithof-frederiksoord.nl onder Workshops. Een must 
voor de fruitboombezitter.

Familie Der Nederlanden bijeen — De familie Der Nederlanden, 
nazaten van de mysterieuze kinderen Willem en Marianne uit 
ons kolonieverleden, heeft een reünie gehouden op De Kolonie-
hof, ook op zondag 4 oktober. Voor de bijna 100 deelnemers 
blijft het toch bijzonder om in de kolonie bij elkaar te komen.

dook geeft openheid — Het Klein Mannenkoor dook (Door Oefe-
ning Ontstaat Kwaliteit) is flitsend uit de startblokken gekomen 
met een open repetitie op dinsdag 15 september. Er is alleen 
nog plaats voor enkele basstemmen. Opgave en informatie via 
h.guijt47@ziggo.nl. 

Nieuwe kansen voor Hart van Frederiksoord 
Meer dan tien jaar was het een deprime-
rende plek in de Kolonie: het leegstaande 
voormalige Inforium. Ook het ontbreken 
van een definitieve bestemming van het 
gebied van de voormalige Tuinbouw-
school was velen een doorn in het oog. 
De eigenaren zagen geen mogelijkheden 
voor nieuwe ontwikkelingen.  

Mede door de steun van de provincie en de ge-
meente is daar drie maanden geleden een eind 
aan gekomen en kon de Maatschappij van Wel-
dadigheid het Inforium en de het voormalige 
schoolterrein met daarop staande panden in 
bezit krijgen. En dat biedt nieuwe kansen.

Zodra Oranjeborg naar Havelte is verhuisd, 
zal de overdracht plaatsvinden. Plan is het Info-
rium om te vormen tot een nieuw Informatie-
centrum als vervanging van De Koloniehof. Be-
halve dat de provincie het mede heeft mogelijk 
gemaakt om gronden en panden over te 
nemen, is in Assen ook een bedrag gereserveerd 
om het nieuwe Informatiecentrum beter in de 
kolonie te laten passen. En dat is een goed ding.

Of het huidige pand mooi is, dat is een kwestie 
van smaak. Maar het past zeker niet in onze 
historische omgeving. Dat daar wat aan gedaan 
gaat worden: prima!

Op dit moment wordt hard gewerkt aan 
het vaststellen van de kaders waarbinnen de 
nieuwe ontwikkelingen plaats kunnen vinden. 
Het gedachtengoed van generaal Van de Bosch 
is daar leidend in. Ook zal er een nieuwe invul-
ling van de vrijkomende Koloniehof moeten

 worden gerealiseerd. Voor de vrijboerhoeve bij 
de rotonde geldt hetzelfde.

Een ding is zeker: na een decennium van 
stilstand zijn er nu weer volop mogelijkheden 
om het gebied tussen hotel en rotonde, het 
Hart van Frederiksoord, een passende bestem-
ming te geven die dynamiek in zich heeft en 
gelden genereert voor het vele onderhoud dat 
er aan gronden en monumenten in de kolonie 
moet worden uitgevoerd.
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Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu
agenda

Elke zaterdag

Biologische boerenmarkt op 

het grote parkeerterrein van De Tuinen

Woensdag 25 november

Informatieavond Plan mvw 200 

in het Koloniekerkje

Zondag 29 november 

Winter Boschfestijn op de Koloniehof

Zaterdag 9 januari

Nieuwjaarsvisite Ronde 

van het Sterrebos in Hotel Frederiksoord

frederiksoord — Het is dan uiteinde-
lijk - mede dankzij de inzet van de Ge-
meente Westerveld en de Provincie 
Drenthe - wel gelukt! 

 

Een compliment voor iedereen die aan dit re-
sultaat heeft bijgedragen. In de loop van vol-
gend jaar zal een plan gepresenteerd worden 
wat men met deze aankopen beoogt te gaan 
doen. De openingsfoto is het beeld van een vrij 
zeldzame paddenstoel, de Sparassis Crispa of 
Grote Sponszwam met een doorsnee van meer 
dan een halve meter. Hij staat in het Sterrebos 
op een plek die we niet nader zullen duiden. 
Hadden we vorige keer het geboortehuis van 
Generaal Johannes van den Bosch als ope-
ningsfoto, nu hebben we een foto van zijn fa-
miliegraf als historische foto op de voorpagina 
gezet. 

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 
Het Inforium, de gebouwen

van de voormalige Tuinbouwschool
en de daaraan grenzende gronden

worden weer eigendom van
de Maatschappij van Weldadigheid!  

de

Een bulletin uitgegeven
voor de bewoners van Frederiksoord

en omgeving

star.frederiksoord@home.nl Hernieuwde uitgave
Jaargang 9  •  Uitgave 4  •
Hernieuwde uitgave

i

star
  Oktober 2015


