Bed & Box en opstapplaatsen:
A Hotel Restaurant Villa Nova in Zorgvlied

Dorpsstraat 38 – www.villa-nova.nl
E Hoeve 202 in Noordwolde
Oostvierdeparten 25 – www.hoeve202.com
F Hoeve Morgenster in Doldersum
Huenderweg 17 – www.demorgenster.eu
G Vakantie Landgoed Alberthoeve in Wateren
Wateren 24 - www.alberthoeve.nl
Groepen graag van tevoren even bellen
of het mogelijk is om te parkeren.

Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde
De rietvlechtindustrie ontstond omstreeks 1825 als
huisindustrie. Zo 35 jaar later hielden zo’n
200 gezinnen zich hiermee bezig. Aanvankelijk werden
er voornamelijk manden gemaakt van wilgenteen dat
in de omgeving gesneden werd. In 1873 werd de eerste
stoelenfabriek opgericht. De stoelen werden naar het
station in Peperga vervoerd om van daaruit verder per
trein te worden getransporteerd. In 1901 waren er in
Noordwolde en omgeving 30 stoelenmakerijen met
405 arbeiders en een groot aantal thuiswerkers.

Maatschappij van Weldadigheid
Het is 1818. Generaal Johannes van den Bosch en
zijn Maatschappij van Weldadigheid willen paupers
in Nederland perspectief op een beter bestaan bieden.
De Maatschappij richt daarom de Koloniën van
Weldadigheid op. De eerste Kolonie
heet Frederiksoord en al snel volgen
Willemsoord en Wilhelminaoord.

Belangrijke aandachtspunten:

• Maak gebruik van de voor u bestemde wegen.
• Fiets- of voetpaden zijn alleen voor fietsers en
wandelaars.
Jonge
aanplant moet bos worden; rijd hier niet
•
doorheen.
• Laat uw paard niet grazen en ook niet knabbelen
aan struiken of bomen.
Laat
• uw paard niet drinken uit de vennen.
• Houd altijd zoveel mogelijk rekening met andere
recreanten.
• Moet u wandelaars passeren? Doe dat dan stapvoets.
• Ruiters en aanspanningen passeert u in stap.
• Een goede ruiter rookt niet. Brandgevaar!
• Wees er voortdurend op attent dat een paard een
eigen reactie heeft.

Meer routes zijn verkrijgbaar bij de
Weldadige Oorden. Als leidraad
kunt u ook de gebiedskaart
achterop het ‘Weldadig
Rondje’ gebruiken. Deze bevat
meer nuttige en interessante
informatie. Veel rijplezier!

Colofon
Uitgave van:
Op de hoogte blijven van alle activiteiten in de Vrije Koloniën van
Weldadigheid? Meld u via de website aan voor de nieuwsbrief.
www.weldadigoord.nl

Een Weldadig Oord

weldadig_oord

27 km
In het spoor van de

Desperado’s

Met paard door de bossen van Noordwolde
– Vledderveen – Doldersum – Zorgvlied

A

Welkom toen, welkom nu!
Welkom in het gebied van de Vrije Koloniën van
Weldadigheid. Een uniek stuk Nederlandse geschiedenis
met een rijke historie gelegen in Drenthe, Friesland en
Overijssel. Omringd door drie schitterende Nationale
Parken: het Drents-Friese Wold, Weerribben-Wieden en
het Dwingelderveld. Een prachtige uitvalbasis voor uw
rit te paard of met menwagen.

Weldadig Rustpunten
A Hotel Restaurant Villa Nova

Dorpsstraat 38 in Zorgvlied
B ‘t Boskefé Kobus
De Ruyter de Wildtlaan 7 in Zorgvlied
C Hoeve De Werkhorst
Werkhorstlaan 12 in Vledder
D Grenzeloos & Zo
Boylerstraat 12 in Doldersum

B

Volg het spoor van de Desperado’s
Deze 27 km lange men- en ruiterroute volgt de
sporen van de ‘desperado’s’. Deze vluchtelingen uit
de Koloniën wilden zich niet meer aan het strenge
regime van de Maatschappij van Weldadigheid
onderwerpen. Zij vluchtten in het holst van de
nacht naar de velden rondom Vledderveen. Als
deze deserteurs kans zagen om in één nacht een
plaggenhut met rokende schoorsteen te bouwen dan
werd hun aanwezigheid gedoogd. Om in de
levensbehoefte te kunnen voorzien werkten ze in de
zomer in het veen en ‘s winters vlochten ze manden
van wilgentenen.
Volg de route aan de hand van deze
routebordjes. De route is vanuit beide
richtingen te rijden.
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