Kunst in de kolonie
Er staat nogal wat cultureels op stapel in de kolonie. Al goed is
te merken dat het komende jubileumjaar en de mogelijke
unesco-status een aanzuigende werking hebben op artistiek
Nederland. Een aantal zaken op een rij.
Dit jaar in augustus/september het Basecamp Entre Nous aan de
Wynoldyweg waar kunstenaars vier weken aan de slag gaan met
sociaal maatschappelijke vernieuwing. Edwin Stolk en kik zijn
de organisatoren.
Ook dit jaar, deze zomer al een expositie van Wouter Jansen en
kik met levensgrote foto’s van nazaten van kolonisten. Ze
komen langs een nog uit te zetten route in de kolonie.
Tijdens het Corsoweekend dit jaar een voorproefje van de
Welstaat, een theaterspektakel dat naar verwachting volgend
jaar september een week zal duren. De mensen van het Kameroperahuis uit Zwolle zijn de drijvende krachten.
Volgend jaar zijn er twee Land Art projecten gepland. Land Art
Cotemparary realiseert een aantal objecten in de kolonie
waarvan een enkele blijvend is. Into Nature, een tweejaarlijkse Land Art manifestatie die vorig jaar in het noorden van
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Drenthe plaats vond, zal dit jaar met een of meer objecten
starten in Frederiksoord. Verder zullen de tijdelijke kunstuitingen in de ruime omgeving van de kolonie worden gesitueerd.
Waar de Westerbeeksloot en de Kon. Wilhelminalaan elkaar
kruisen, bij het Luifeltje was vroeger een klapbrug. Als verwijzing naar de kruising van deze twee belangrijke transportroutes
in de kolonie zal naast de weg een kunstzinnige klapbrug verrijzen.
Ook aan of bij het nieuwe Koloniecentrum Generaal van den
Bosch zal een kunstwerk verschijnen. Deze en de klapbrug worden door de provincie geschonken aan de jarige kolonie.
In 2019 en/of 2020 zal een samengesteld gezelschap twee opera’s
in en over de kolonie opvoeren: een Film Opera voor volwassenen en een Epische Jeugd Opera voor middelbare scholieren.
En als klapstuk: er wordt hard gewerkt om een borstbeeld van
Generaal van den Bosch te realiseren. Het wordt tijd!
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Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu
agenda

Periodes zijn uiteraard onder voorbehoud. Men is nog flink in de
weer maar een ding is duidelijk: voor de kunstliefhebber breken
gouden tijden aan in onze kolonie.

Elke zaterdag – Biologische boerenmarkt op
het grote parkeerterrein van het Koloniecentrum
Elke 2e en 4e zondag van de maand – Rondrit

Plantjesverkoop van en voor de Van Swietentuin
De vrijwilligers van de Van Swietentuin
hebben veel planten opgepot voor verkoop
op de Lente Fair, die op 13 en 14 mei gehouden wordt op het terrein van De Tuinen.
Zoals gebruikelijk bijna 30 verschillende tomatenrassen. Dit jaar ook veel verschillende O.I.kersen, Lathyrus en kruiden voor de
thee zoals verveine en Marokkaanse munt.

met de Kolonietram met gids
Weekend 13 en 14 mei – Lente Fair
op De Tuinen

Verder nog Stevia, pompoenen, komkommer, Rhodochiton, lage kattensnorren,
hanging baskets, blauwe winde, courgette,
zinnia’s en afrikaantjes. Kortom, teveel om
op te noemen. Kom naar de Lente Fair voor
planten of waag de gok dat er op dinsdag
16 mei, tussen 10.00 en 12.00 uur, nog
planten over zijn.

Maandag 5 juni – Vierde Kolonieloop vanaf
het Koloniecentrum
Weekend 9 en 10 september – Corso met als
thema Mythen en sagen
Zondag 26 november – Winter Boschfestijn
op De Koloniehof

Het lokkende fruit van de tuinbouwschool
De onderdirecteur van de tuinbouwschool in de jaren 60 was de
heer Dijkgraaf, een fervent jager. Hij bewaakte ook de tuin van de
tuinbouwschool goed. Niet alleen tegen konijnen en reeën, maar
ook tegen tuinhazen die zich na schooltijd in de tuin ophielden. In
die tijd werden groenten en fruit geteeld voor de verkoop. Op een
avond in het voorjaar bedachten een paar tuinhazen in de soos van
de leerlingenvereniging Celpiavio dat ze erg veel zin hadden in
rijpe aardbeien. Ze slopen in het donker naar het aardbeienveld.

Plotseling hoorden ze geritsel. Zou dat de heer Dijkgraaf zijn? Een
schot hagel was niet aantrekkelijk. Plat op hun buik wachten ze af.
Ze lagen daar heel lang en uiteindelijk dropen ze af naar de soos.
De volgende dag hoorden ze dat niet de heer Dijkgraaf aan de andere kant van het aardbeienveld lag, maar een ander groepje tuinhazen. Ook zij hadden lang op hun buik gelegen, omdat ook zij
dachten dat de heer Dijkgraaf met zijn jachtgeweer op wacht zat
aan de andere kant van het aardbeienveld.
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frederiksoord — De directie van de
Maatschappij van Weldadigheid heeft
sinds 1 april zijn nieuwe vorm gekregen:
Minne Wiersma als algemeen directeur
en Jan Mensink als directeur beheer. In
alles merken we dat die twee mannen
uitstekend samen werken.
Minne ontdekt steeds weer wat een energie
Jan Mensink in zijn werk heeft gestoken om
alle zaken op een uitstekende manier te regelen en Jan merkt hoe heerlijk het is om met
een dynamische persoon als Minne samen
‘de kar te trekken’.
In het zojuist verschenen nummer van
het Drenthe Magazine staat een aardig artikel over de Koloniën van Weldadigheid. Jammer dat de conclusie een erg negatieve is. ‘De
kans om de schulden af te lossen en terug te
keren in de maatschappij was zeer klein.’
Wanneer de auteur zich wat meer verdiept had in de situatie van de ‘vrije kolonien’ was deze conclusie niet getrokken: Meer
dan 70% van de bewoners van de vrije kolonien konden na verloop van tijd in hun eigen
de
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levensbehoefte voorzien. Een geweldig feit!
De openingsfoto is een foto van de droge kom
van een op 26 maart gehouden Mountainbiketocht door de bossen in onze omgeving
met als eerste tussenstop op de Koloniehof.

De historische foto is een foto uit 1974
van kinderen spelend in diezelfde droge kom
van het Sterrebos.

Een bulletin uitgegeven voor de bewoners van Frederiksoord en omgeving

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 e-mailadres wijzigingen even
aan ons doorgeeft! In Museum De Koloniehof
en in Hotel Frederiksoord is altijd een gratis
papieren versie verkrijgbaar.
Hijlco Komen, Jan Jansen en André Tempelaar
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Nieuws vanuit Huis Westerbeek
• Per 1 april jongstleden is Minne Wiersma
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formeel aangetreden als Algemeen
Directeur van de Maatschappij en is
daarmee het eerste aanspreekpunt. Jan
Mensink is per genoemde datum
Directeur Beheer, Adviseur van het
bestuur en werkt door aan zijn boek over
200 jaar MvW.
Na meer dan 26 jaar stopt Wollie de
Lange op 1 augustus aanstaande haar
werkzaamheden op het kantoor van de
Maatschappij. Uiteraard blijft zij als
vrijwilliger wel betrokken bij de
Maatschappij. De nieuwe functie Office
manager/medewerker Marketing en
Communicatie is via social media
gepubliceerd en heeft de nodige reacties
opgeleverd.
Het bestemmingsplan Hart van
Frederiksoord is gepubliceerd. Op de
beide inloopmomenten bleek een voor de
gemeente ongekende betrokkenheid van
de bevolking. Met de veelal positieve en
uitdagende zienswijzen gaat de gemeente met diverse partijen aan de slag.
De Club MvW200 heeft een eerste
conceptprogramma voor het jubileumjaar 2018 geproduceerd. Zodra meer vast
staat volgt natuurlijk verdere info.
De financiering voor de nieuwe
tentoonstelling in De Koloniehof is rond
en met de opbouw is gestart. In de loop
van de zomer moet het klaar zijn.
De zes projecten die zijn vermeld in De

Star Special brengen enorm veel werk
met zich mee. Alles tegelijk aanpakken
gaat niet. Waar resultaten duidelijk
worden, zal o.a. in De Star daarover
worden gecommuniceerd. Voor het
Kolonie Centrum wordt gewerkt naar:
interne verbouwing gereed eind maart
2018 zodat de ruimte kan worden
gebruikt voor de viering van 200 jaar
MvW. Daarna wordt met de inrichting
begonnen. De museale functie van De
Koloniehof blijft daarom dit en volgend
jaar gehandhaafd.
• Door de gemeente is Tanja Geurtse
benoemd als deelprogrammaleider
Sociaal Maatschappelijke Innovatie. Zij
is via de gemeente bereikbaar.
Aan
de Van Eemneslaan wordt gestart
•
met de bouw van de 25e Koloniewoning
van de Toekomst. Een mijlpaal!
• Binnenkort wordt begonnen met het
maken van een zogenaamde Lagenkaart

om de waterstand beter te beheersen.
Ook zijn natte delen van verschillende
paden in het bos verbeterd.
• Op het terrein van de voormalige
kwekerij van Rob de Boer aan de Kon.
Wilhelminalaan zijn bomen verwijderd
om het originele open karakter van het
kolonielandschap te herstellen. Uiteraard is er een herplantplicht.

‘De projectleiders Walter Buijs, Frank Strolenburg
en Sander Simonse presenteerden
hun ideeën over de ontwikkeling van het Hart van Frederiksoord’
Het Koloniecentrum moet een bezoekerscentrum, een museum
en een ontmoetingscentrum worden. De rode draad is het
laten nadenken van mensen over de kansen die ze hebben en
hoe deze zijn te realiseren. Een voorstel uit de zaal om de
naam Johannes van de Bosch aan het Koloniecentrum te verbinden werd met veel bijval ontvangen. De peilers in het Hart
van Frederiksoord worden activiteiten in de sectoren zorg,
groen en food, recreatie en cultuur. En…er blijken al een groot
aantal activiteiten ontwikkeld te worden. Recreatieve onder-

Rabo-stimuleringsprijzen — De Ik Denk en Doe Mee in de Proeftuin van Weldadigheid Rabo Zuidwest-Drenthe stimuleringsprijzen zijn uitgereikt. De Ronde van het Sterrebos ontving
€ 2.500 voor het plaatsen van bloemenmanden aan lantarenpalen tussen hotel en rotonde. Sportdorp Vitaal Wilhelminaoord en omstreken kreeg hetzelfde bedrag voor het opzetten
van een jaarlijks terugkerend tentenkamp met veel beweging
voor jongeren van 7 t/m 17 jaar.

van het gebied Frederiksoord/Wilhelminaoord, waaronder het Sterrebos.

Winkel van Welleer — Op 10 maart is in de voormalige Tuinbouwschool de Winkel van Welleer geopend, een leerproject
voor de werkzoekenden die door jef worden begeleid. Brocante en andere leuke dingen kunnen er voor weinig worden
gekocht. Oude (en nieuwe) spullen zijn welkom om te worden
opgeknapt, opgepimpt en verkocht.

Hierin worden vier aspecten van het
gebied onderzocht: natuur en houtproductie, archeologie, cultuurhistorie en
recreatie. Aan alle vier wordt een waarde
toegekend. Meerdere partijen uit de
omgeving worden bij het onderzoek
betrokken. Het zal leiden tot een
Bosbeleidsplan voor het gebied.
In
het Sterrebos heeft groot onderhoud
•
aan dammen en duikers plaatsgevonden
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kom in Welstaat Frederiksoord. Dat was de
afsluiting van de zeer druk bezochte informatieve bijeenkomst op 28 januari over de
plannen voor het Hart van Frederiksoord.

Kortom: het bruist al in Frederiksoord. Heb je een goed idee of
wil je meedoen: ikdoemee@mvwfrederiksoord.nl. Het was een
inspirerende aftrap met veel interessante ideeën. Aan de bar
werd er lang over nagepraat. Goed bedacht, hier en daar gedurfd en nu doen!

Kort Kolonienieuws

‘De opbrengst wordt gebruikt voor cursussen om meer kansen
op de arbeidsmarkt te krijgen.’

Denken, Durven, Doen

frederiksoord — Een spetterend optreden van Lavalu en de Pauperband met op
de achtergrond het portret van Johannes
van den Bosch op het grotescherm: wel-

nemers uit Frederiksoord en Willemsoord hebben zich verenigd
in het WeldadigOord. Ballonvaarder Ike Visser wil mensen de
structuur van de koloniën vanuit de lucht laten zien. Een groep
kunstenaars maakt met ondersteuning van defensie een creatief basiskamp, de hedendaagse proefkolonie Entre Nous. Het
kameroperahuis wil een spektakelstuk opvoeren over de
Welstaat. De Rabobank stelt een stimuleringsprijs van € 2.500
beschikbaar voor een goed nieuw initiatief.

Ruim 400 bezoekers waren er in het
nieuwe Koloniecentrum om te luisteren
en mee te praten over denken, durven
en doen. Het lijkt niet toevallig dat de
aftrap van een gemeenschappelijk project van de Maatschappij van Weldadigheid, de Provincie Drenthe en de gemeente Westerveld precies viel op de
173e sterfdag van Johannes van den
Bosch. Gedeputeerde Cees Bijl had een
week eerder het dossier Werelderfgoed
overhandigd aan de vertegenwoordiger
van het unesco in Parijs. Frederiksoord
staat op de internationale kaart, zei hij.
Nu is lef en inspiratie nodig. De kracht
van het predikaat Werelderfgoed zit in
het unieke, waarmee verleden en toekomst met elkaar verbonden wordt,
aldus Hilda Boesje van het werelderfgoed stoomgemaal Lemmer.
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door de bossen in ons mooie gebied verreden met de eerste
tussenstop op De Koloniehof. Meer dan 250 deelnemers die
in Oosterstreek waren gestart, zorgden voor een opbrengst van
€ 1.900 ten behoeve van de Alpe d’HuZes.
bats en jef verhuizen — Omdat zowel bats in de Vrijboerhoeve als jef in de voormalige school geen zekerheid konden krijgen over hun toekomst op die locaties, zijn zij beide verhuisd
naar het vroegere restaurant Nijenstede naast camping De
Moesberg. De boeldag op 1 april leverde € 2.100 op voor de
Mont Ventoux rit.
Tussensprint Ronde van Drenthe — Op 12 maart vond bij het
Kolonistenhuisje aan de Koningin Wilhelminalaan een tussensprint plaats van de dameskoers van de Ronde van Drenthe.
Heel veel belangstelling en aanmoedigingen.
Basecamp Entre Nous later — De bouw van de militaire basis
als deel van het kunstproject Entre Nous, die gepland was voor
begin maart is uitgesteld naar later dit jaar; waarschijnlijk
juni/juli. De grondwaterstand was dermate hoog dat de aarden wallen niet met de beschikbare modder konden worden
geconstrueerd.
College Tour succesvol — De op 28 januari tijdens de Aftrap
aangekondigde College Tour heeft geresulteerd in drie druk
bezochte avonden. Onder andere ondernemers uit de recreatieve sector waren aanwezig en spraken over de kansen die er
in ons gebied liggen, in het licht van toekomstige ontwikkelingen.
Vierde Kolonieloop — Het Van Swietenfestival wordt niet meer
georganiseerd maar de daaraan gekoppelde Kolonieloop leeft
als nooit tevoren. Op Tweede Pinksterdag, 5 juni kan er worden gelopen op een parcours van 10, 5 en 2,5 km en dit jaar
voor het eerst op een prachtig, koloniaal 15 km traject. Hondenbezitters zijn welkom op de 5 km hondencross, de canicross. Info: www.kolonieloop.nl

Mountainbiketocht — Op 26 maart is een mountainbiketocht
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Een bulletin uitgegeven voor de bewoners van Frederiksoord en omgeving

Bed&Breakfast — Bed&Breakfast is een uitzending van Omroep max. Op zondag 28 mei komt op npo1 om 21.20 uur een
uitzending waarin ‘De Bakkerij’ uit Frederiksoord meedingt
naar de ereprijs.
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Mountainbiketocht — Op 26 maart is een mountainbiketocht
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Bed&Breakfast — Bed&Breakfast is een uitzending van Omroep max. Op zondag 28 mei komt op npo1 om 21.20 uur een
uitzending waarin ‘De Bakkerij’ uit Frederiksoord meedingt
naar de ereprijs.
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Kunst in de kolonie
Er staat nogal wat cultureels op stapel in de kolonie. Al goed is
te merken dat het komende jubileumjaar en de mogelijke
unesco-status een aanzuigende werking hebben op artistiek
Nederland. Een aantal zaken op een rij.
Dit jaar in augustus/september het Basecamp Entre Nous aan de
Wynoldyweg waar kunstenaars vier weken aan de slag gaan met
sociaal maatschappelijke vernieuwing. Edwin Stolk en kik zijn
de organisatoren.
Ook dit jaar, deze zomer al een expositie van Wouter Jansen en
kik met levensgrote foto’s van nazaten van kolonisten. Ze
komen langs een nog uit te zetten route in de kolonie.
Tijdens het Corsoweekend dit jaar een voorproefje van de
Welstaat, een theaterspektakel dat naar verwachting volgend
jaar september een week zal duren. De mensen van het Kameroperahuis uit Zwolle zijn de drijvende krachten.
Volgend jaar zijn er twee Land Art projecten gepland. Land Art
Cotemparary realiseert een aantal objecten in de kolonie
waarvan een enkele blijvend is. Into Nature, een tweejaarlijkse Land Art manifestatie die vorig jaar in het noorden van
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Drenthe plaats vond, zal dit jaar met een of meer objecten
starten in Frederiksoord. Verder zullen de tijdelijke kunstuitingen in de ruime omgeving van de kolonie worden gesitueerd.
Waar de Westerbeeksloot en de Kon. Wilhelminalaan elkaar
kruisen, bij het Luifeltje was vroeger een klapbrug. Als verwijzing naar de kruising van deze twee belangrijke transportroutes
in de kolonie zal naast de weg een kunstzinnige klapbrug verrijzen.
Ook aan of bij het nieuwe Koloniecentrum Generaal van den
Bosch zal een kunstwerk verschijnen. Deze en de klapbrug worden door de provincie geschonken aan de jarige kolonie.
In 2019 en/of 2020 zal een samengesteld gezelschap twee opera’s
in en over de kolonie opvoeren: een Film Opera voor volwassenen en een Epische Jeugd Opera voor middelbare scholieren.
En als klapstuk: er wordt hard gewerkt om een borstbeeld van
Generaal van den Bosch te realiseren. Het wordt tijd!

Een bulletin uitgegeven
voor de bewoners van Frederiksoord
en omgeving
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Frederiksoord Nu
agenda

Periodes zijn uiteraard onder voorbehoud. Men is nog flink in de
weer maar een ding is duidelijk: voor de kunstliefhebber breken
gouden tijden aan in onze kolonie.

Elke zaterdag – Biologische boerenmarkt op
het grote parkeerterrein van het Koloniecentrum
Elke 2e en 4e zondag van de maand – Rondrit

Plantjesverkoop van en voor de Van Swietentuin
De vrijwilligers van de Van Swietentuin
hebben veel planten opgepot voor verkoop
op de Lente Fair, die op 13 en 14 mei gehouden wordt op het terrein van De Tuinen.
Zoals gebruikelijk bijna 30 verschillende tomatenrassen. Dit jaar ook veel verschillende O.I.kersen, Lathyrus en kruiden voor de
thee zoals verveine en Marokkaanse munt.

met de Kolonietram met gids
Weekend 13 en 14 mei – Lente Fair
op De Tuinen

Verder nog Stevia, pompoenen, komkommer, Rhodochiton, lage kattensnorren,
hanging baskets, blauwe winde, courgette,
zinnia’s en afrikaantjes. Kortom, teveel om
op te noemen. Kom naar de Lente Fair voor
planten of waag de gok dat er op dinsdag
16 mei, tussen 10.00 en 12.00 uur, nog
planten over zijn.

Maandag 5 juni – Vierde Kolonieloop vanaf
het Koloniecentrum
Weekend 9 en 10 september – Corso met als
thema Mythen en sagen
Zondag 26 november – Winter Boschfestijn
op De Koloniehof

Het lokkende fruit van de tuinbouwschool
De onderdirecteur van de tuinbouwschool in de jaren 60 was de
heer Dijkgraaf, een fervent jager. Hij bewaakte ook de tuin van de
tuinbouwschool goed. Niet alleen tegen konijnen en reeën, maar
ook tegen tuinhazen die zich na schooltijd in de tuin ophielden. In
die tijd werden groenten en fruit geteeld voor de verkoop. Op een
avond in het voorjaar bedachten een paar tuinhazen in de soos van
de leerlingenvereniging Celpiavio dat ze erg veel zin hadden in
rijpe aardbeien. Ze slopen in het donker naar het aardbeienveld.

Plotseling hoorden ze geritsel. Zou dat de heer Dijkgraaf zijn? Een
schot hagel was niet aantrekkelijk. Plat op hun buik wachten ze af.
Ze lagen daar heel lang en uiteindelijk dropen ze af naar de soos.
De volgende dag hoorden ze dat niet de heer Dijkgraaf aan de andere kant van het aardbeienveld lag, maar een ander groepje tuinhazen. Ook zij hadden lang op hun buik gelegen, omdat ook zij
dachten dat de heer Dijkgraaf met zijn jachtgeweer op wacht zat
aan de andere kant van het aardbeienveld.

Cor
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visuele communicatie
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frederiksoord — De directie van de
Maatschappij van Weldadigheid heeft
sinds 1 april zijn nieuwe vorm gekregen:
Minne Wiersma als algemeen directeur
en Jan Mensink als directeur beheer. In
alles merken we dat die twee mannen
uitstekend samen werken.
Minne ontdekt steeds weer wat een energie
Jan Mensink in zijn werk heeft gestoken om
alle zaken op een uitstekende manier te regelen en Jan merkt hoe heerlijk het is om met
een dynamische persoon als Minne samen
‘de kar te trekken’.
In het zojuist verschenen nummer van
het Drenthe Magazine staat een aardig artikel over de Koloniën van Weldadigheid. Jammer dat de conclusie een erg negatieve is. ‘De
kans om de schulden af te lossen en terug te
keren in de maatschappij was zeer klein.’
Wanneer de auteur zich wat meer verdiept had in de situatie van de ‘vrije kolonien’ was deze conclusie niet getrokken: Meer
dan 70% van de bewoners van de vrije kolonien konden na verloop van tijd in hun eigen
de
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levensbehoefte voorzien. Een geweldig feit!
De openingsfoto is een foto van de droge kom
van een op 26 maart gehouden Mountainbiketocht door de bossen in onze omgeving
met als eerste tussenstop op de Koloniehof.

De historische foto is een foto uit 1974
van kinderen spelend in diezelfde droge kom
van het Sterrebos.
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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 e-mailadres wijzigingen even
aan ons doorgeeft! In Museum De Koloniehof
en in Hotel Frederiksoord is altijd een gratis
papieren versie verkrijgbaar.
Hijlco Komen, Jan Jansen en André Tempelaar
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