
Verslag van de “ DRENTSE KOLONIE TOER “ voor senior dierenartsen 
 
Vrijdag 30 Augustus 2019 
Omstreeks 13.00 uur ontmoeten we elkaar bij het nieuwe museum van de Proefkolonie, het “Huis 
van Weldadigheid”, Majoor Van Swietenlaan 1a, 8382 CE in Frederiksoord. De 
verbouwingswerkzaamheden in verband met het verkrijgen van de status van “Werelderfgoed” zijn 
intussen volledig afgerond. 
 
We worden ontvangen met 2x koffie of thee met lekkers. Om 14.00 uur krijgen we een uitgebreide 
en duidelijke uitleg over ontstaan en geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid en de 
inspirerende rol hierin van Generaal van den Bosch, we bezoeken het museum en maken een rondrit 
van een uur door de omgeving met de “Kolonietram”. Ook hier worden we bijgepraat over de 
inrichting van het gebied en de nog bestaande gebouwen. Als extraatje gaf Frits van Laar ons een 
rondleiding door de tuin naast het museum , waar hij als vrijwilliger werkt. 
 
Na dit bezoek vertrekken wij voor diner en overnachting naar Hotel Brinkzicht in Vledder. We kunnen 
rond 17.00 uur inchecken en om 19.00 uur aansluiten voor een uitstekend 3 gangendiner, 
gedeeltelijk in buffetvorm. 
 
Zaterdag 31 Augustus 2019 
Na een uitgebreid ontbijtbuffet stappen we om 10.00 uur in de eigen bus van het hotel voor een 
toeristische rit door het nationaal park “ Het Drentsch Friesche Wold “. Informatie in de bus wordt 
gegeven door een deskundige chauffeur die ons in smeuïg dialect vergast op allerlei anekdotes en 
wetenswaardigheden over het gebied. 
 
In Appelscha brengen we een bezoek aan het bezoekerscentrum van SBB, waar we gezellig kunnen 
rondkijken en ook een kopje koffie kunnen drinken. We maken eerst een wandeling van 2 km over 
het goed begaanbare familiepad. Terug bij de bus staat er een tafel klaar voor een picknick met voor 
ieder 2 belegde broodjes en melk en karnemelk. 
 
We vervolgen de tocht langs het Fochtelooerveen en komen aan bij het gevangenismuseum in 
Veenhuizen. Hier krijgen we een heel interessante rondleiding van een uur en kunnen zelf nog wat 
rondkijken. Dan wandelen we naar de Brouwerij Maallust. Ook daar krijgen we een rondleiding en 
een proeverij, waarna de stemming er al goed inzit en gelukkig kunnen we ter plaatse genieten van 
een heerlijke, niet erg Spartaanse, koloniemaaltijd. De bus brengt ons terug naar het hotel. 
 

 
Foto: In het gevangenis museum van Veenhuizen vond de gids een aandachtig gehoor. 



Deze dag sluiten wij af met een gezellige ( zang-) borrel in het hotel waar de inhoud van de 
zangbundel overtroffen wordt door de liederenkennis van onze Procantoren. Ons gezang trok de 
aandacht van een paar dames van ook in hotel verblijvende bridgedames, die gezellig mee zongen. 
 
Zondag 1 September 2019 
Na het uitchecken vertrekken we met eigen vervoer richting Erica waar we een bezoek brengen aan 
het Industrieel Smalspoor Museum. Hier krijgen we een rondleiding in een treintje van ca. een uur 
door het nog resterende veengebied, onderweg stopt het treintje regelmatig voor uitleg en we 
nemen tenslotte ook nog een kijkje in de turfstrooiselfabriek.  
 
Aansluitend genieten we in Museumdorp Oud Aalden, In ’t Hoes van Hol-An, nog van een 
pannenkoekenlunch met een kopje koffie, thee, melk . Na de lunch wordt er uitgebreid afscheid 
genomen van de beide organisatoren, Titia Ijzerman en Frits van Laar en van elkaar.  
 
Sommigen bleven nog even genieten van de prachtige omgeving en anderen zetten koers richting 
huis. Allen met de conclusie dat een dergelijk kort binnenlands tripje zeker voor herhaling vatbaar is. 
Mogelijk volgend jaar in het Twentse land waar Hans en Gerda  Heitkamp momenteel de 
mogelijkheden  onderzoeken om er ook dáár iets moois van te maken.  


