Expositie Beeldschoon

Maatschappij van Weldadigheid

Kunst beleven is een gevoel! Ton en Ria Rietveld laten u
dit gevoel meebeleven met ‘Expositie Beeldschoon’ waar
u nog veel meer kunstobjecten kunt zien. Een groot
gedeelte van het jaar stellen zij, bij het landelijk gelegen
buurtschap De Pol, de prachtige Beeldentuin open.

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.

Hier exposeren meer dan dertig internationale,
professionele kunstenaars in de Hedendaagse Beeldende
Kunst. In de tuin met prachtige borders, een sfeervolle
vijverpartij en drie galeries zijn ruim 250 beelden,
schilderijen en wandobjecten te bewonderen.
Verschillende stijlen, materialen en technieken vormen
met elkaar een harmonisch geheel. U wordt persoonlijk
en in een huiselijk sfeer ontvangen.
Kom rustig, kijken, voelen en beleven.
www.expositie-beeldschoon.nl

Uit het hele land wordt een groot aantal paupers naar
de Vrije Koloniën van Weldadigheid opgezonden.
Men krijgt een stukje grond om te bewerken voor de
landbouw. Er wordt ze discipline bijgebracht en de
kinderen gaan naar school. Tijdens de route zult u
ervaren dat dit grootse maatschappelijke experiment
nog steeds zichtbaar is in het landschap
en herkenbaar is aan de karakteristieke
gebouwen in de omgeving.
Meer fiets- of wandelroutes zijn
verkrijgbaar bij de Weldadige
Oorden. Als leidraad kunt u
ook de gebiedskaart achterop
het ‘Weldadig Rondje’
gebruiken. Deze bevat nog
meer nuttige en interessante
informatie. Veel kijkplezier!

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
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Welkom toen, welkom nu!

Kunstlocaties en startplaatsen

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 omgeving en een
prima uitvalbasis voor het KunstRondje.

U kunt het Beeldschoon & Weldadig KunstRondje beginnen
bij de kunstlocatie die voor u het makkelijkst is. Bij de meeste
locaties heeft u de mogelijkheid om iets lekkers te nuttigen.
Welkom!
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Een Beeldschoon & Weldadig KunstRondje
Dit KunstRondje van 49 km, dat u zowel op de fiets als
met de auto kunt volgen, brengt u bij meer dan tien
unieke locaties in de Vrije Koloniën van Weldadigheid.
U kunt op deze bijzondere plaatsen kunst van
‘Expositie Beeldschoon’ bewonderen. Elk kunstwerk
is met zorg uitgezocht en komt op deze locatie goed
tot zijn recht. Bij het kunstwerk vindt u uitgebreide
informatie over de kunstenaar en zijn of haar verhaal
over het werk. Het kan voorkomen dat de kunstwerken
in de loop van de tijd worden gewisseld waardoor
het KunstRondje nooit hetzelfde hoeft te zijn. Veel
kijkplezier!
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A. Beeldentuin en Galerie ‘Expositie Beeldschoon’
Löhnislaan 4 in De Pol (06) 303 32 868
Openingstijden zie website of neem contact op met
Ton en Ria.
B. Theeschenkerij De Buytenplaets
Dwarsvaartweg 8 in Noordwolde (0561) 431 196
C. Hoeve De Werkhorst
Werkhorstlaan 12 in Vledderveen (0561) 421 297
D. Hotel Restaurant Villa Nova
Dorpsstraat 38 in Zorgvlied (0521) 387 212

E. B & B Hoeve Morgenster
Huenderweg 17 in Doldersum (0521) 388 073
F. Museums Vledder
Brink 1 in Vledder (0521) 383 352
G. Miramar Zeemuseum
Vledderweg 24 in Vledder (0521) 381 300

J. Logement & Gasterij Frederiksoord
Majoor van Swietenlaan 20 in Frederiksoord
(0521) 381 500
H. Huis van Weldadigheid
Majoor van Swietenlaan 1a in Frederiksoord
(0521) 725 980

K. Villa De Bakkerij
H. Huis van Weldadigheid
Majoor van Swietenlaan 19 in Frederiksoord
Wilhelminalaan 87 in Frederiksoord (0521) 381 225 (0521) 518 939
I. Het Huygens Huys
Majoor van Swietenlaan 14 in Frederiksoord
(0521) 345 724 | (06) 107 75 752

