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We willen ons allereerst graag even voorstellen. 

Het Frensenhoes. Een oude timmerwerkplaats /stelmakerij met zagerij en erf met iemkerij 
in het dorp Meppen. 

De werkplaats en zagerij met z'n erf geeft een volledig beeld van het oude en handmatige 
timmerambacht aan het begin van de vorige < uw en de eerste hierop volgende r echai satie 
in de houtbewerking. 
De in het midden vorige eeuw hieraan toegevoegde houtzagerij, heeft menige stan :aagd 
tot gebruikshout voor de inwoners van Meppen en omgeving. 
De timmerwerkplaats met zagerij was een onmisbare en verbindende schakel in de Meppei 
samenleving. 

Ook nu wil Het Frensenho< :en verbindende e onmisbare schakel zijn in de: ving 
van nu. 
De enthousiaste groep vrijwilliger! i Het Frer enho s informeert het steeds § roter 
wordende aantal bezoekers over het oude ambacht met z'n gereedschappen en materialen, 
machinerieën en het hoe en waarom. 
Bezoekers van jong tot oud, schoolklassen; verbazing en verwondering, 
nformatie en educatie, nu alleen nog mogelijk tussen de machinerieën en op het erf. 

We zouden graag een bestaande en in slechte staat zijnde oude bergplaats en overkapping 
veranderen tot educatie, informatie ( itmoetingsruimte. 
Dit met behoud van de oude uitstraling en z'n verhaal. 
Om dit te realiseren zijn onze eigen financiële middelen ontoereikend e u dan ook 
vragen om een ruimhartige bijdrage voor dit verbindende project. 

Namens het bestuur en vrijwilligers van Het Frensenhoes, 

Voorzitter Bert Wubs 

Bijlage: Statutaire doelomschrijving 
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Zaaknummer 7925JW 

STICHTING FRENSENHOES 

Heden, veertien april tweeduizend negen, is voor mij, Meester Hinderikus Richard -

Grievink, notaris gevestigd in de gemeente Emmen, verschenen: 
mevrouw Meltje Jantje Kalk, geboren te Westerbork op een november 
negentienhonderd zeven en twintig (01-11-1927), houder van een identiteitskaart -

(Nederlands) met nummer IL12CJP04, afgegeven te Coevorden op negen april 
tweeduizend acht (09-04-2008), wonende te 7854 NA Meppen, Korenhof 4, niet 
hertrouwde weduwe van de heer Jan Willem Frensen en niet geregistreerd als partner. -

De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de -

volgende statuten vast te stellen: 
Statuten -

Naam en Zetel -

Artikel 1 
1. De stichting draagt de naam: stichting Frensenhoes. -

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Coevorden.-- • ■ • 
Doel -

Artikel 2 -

1. De stichting heeft ten doel: 
a. het verwerven en in standhouden van roerende en onroerende zaken met culturele, 

historische en/of educatieve waarde in Meppen (Drenthe) en omliggende plaatsen; -
b. het uitoefenen van het bestuur over- en/of het oprichten van- en/of het deelnemen -

in- en/of het samenwerken met (een) andere algemeen nut beogende instelling(en); 
alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de -

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. ■ 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verhuren van — 

roerende en onroerende zaken, het tentoonstellen van de roerende en onroerende zaken, 
het organiseren van cursussen en bijeenkomsten, het geven van informatie en dergelijke. 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. • 
4. De stichting dient er voor zorg te dragen dat uit haar regelgeving en de feitelijke -

werkzaamheid blijkt, dat zij het algemeen belang dient. 
Bestuur - -
Artikel 3 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. 

Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde -
door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. ■ 

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie 
worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. 
Twee bestuursfuncties kunnen (voor ten hoogste één jaar) ook door één persoon worden 
vervuld. 



Het Frensenhoes 

Een uniek verhaal . 
Jan Willem en Meltje Frensen-Kalk bedachten 
enkele jaren geleden dat ze hun huis met 
t immerwerkplaats en houtzagerij ven r de 
toekomst wilden behouden. Ook het erf er -

groot deel van het interieur pasten In I ur 
plan. 

Met deze gedachten wilden ze het geheel aan 
de Historische Vereniging Zweeloo schenken. 
Na overleg werd besloten hiervoor een aparte 
stichting op t<5 richten. Op 14 april 2009 -

daags na de geboortedag van Jan Willem 
is de s hting 'Het Frensenhoes" opgericht. 
De H i ische Vereniging Zweeloo pahicipe :rt 
hierin. 

Bon opsturen 

- * 
J. FRENSEN JR., MEPPEN, 
MR. TIMMERMAN EN WAGENMAKER. 

■4 

Helaas is Jan Willem Frense n n 2007 over-

- i . Zijn vrouw Meltje kreeg begin 2009 e 
woning toegewezen i het nabijgelegen 
Aalden. 

henking: een gebaar dat wc niet n 
ons neer kunnen en willen leggen. 

Wilt u de voor u betreffende - bon (donater 
of eenmalige gift) invullen, uitknippen en in 
een gefrankeerde enveloppe sturen naar 

Het Frensenhoes 
p/a Middendorpsstraat 8a, 7855 PR Meppen 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Duidelijk is dat Het Frensenhoe: niet 
zonder vrijwill igers, donateurs, hulp en 
ideeën voor erf en exploitatie kan! 

(als u uw e-mailadres doorgeeft houden we u 
op de hoogte van de activiteiten in en rondom 
Het Frensenhoes) 

Contact 
U vindt Het Frensenhoes in Meppen 
(Gemeente Coevorden), De Kockstmat 3 
(7855 TC). 

Het is voor i uw familie, vereniging of bedrijf 
de moeite waard een kijkje te nemen. Ook 
kunnen wij eer ondleiding vei orgei docr dis 
bijz( ndere erfgoed. 

Belangstelling om als vrijwillige e te doei 
of donateur te worden of wilt u in 
infoi latie, stuur de bon op of neem i 
met ons op: Ad Renting, Ton de Rooy, 
Bert Wubs, Henk Huisjes, Roelof Kroeze, 
Madeleine Beaumont, Aaltje Bos 
Ook voor het huren van het Frens< es! 

Paoobank 1161.17.184 
t.n.v. 'Het Frensenhoes"te Meppen 
Kvk 01150001 

www.frensenhoes.nl 
M post@frensenhoes.nl 
3 06 1171 0296 (de Frensenhoestelefoon) 

Uniek en 
beslist de moeite waard! 

O 
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en 

http://www.frensenhoes.nl
mailto:post@frensenhoes.nl


Donateur: 
Ik word donateur en machtig de stichting "I let 
Frensenhoes" om jaarlijks van mijn rekening af 
te schrijver n bedrag van: 

□ €5,- D € 

D anders, nl. € . . 

Nae 

Adres:.. 

Postcode: 

Woonplaats: 

(Bank-)rekening: 

e-mailadre 

Datum: .. 

(Handtekening) 

Eenmalige machtiging: 
Ik r tachtig de stichting "Het Fret Des" on-
eenmalig het aangegeven bedrag v mijn 
rekening af te schrijven: 

3 €10,- □ €15,- D €20,-

D anders, nl. € 

Naam:. 

Adres:. 

Postcode: 

Woonplaats:.. 

(Bank-)rekening: 

e-mailadre! 

Datum: 

(Handtekening) 

Toen was geluk heel gewoon 

Voo het in stand houden van Het Frensenhoes 
is geld rodig. Om dit geld te genere n 
hebben we besloten het voorhuis te vci huren 

U kunt een pa; r he :rlijke dager weekend 
of (mid-) week of e n wat langere periode 
doorbrengen in Het Frensenhoes in Meppen, 
één van de oudste en mooiste dorpen van 
Drenthe. 

Het Frensenhoes is teruggebracht naar de stijl 
van de jaren ^O-'öO van de vorige eeuw; toen 
geluk nog heel gewoon was. Natuurlijk hebben 
we wat moderne gemakken aangebracht, zoals 

coelkast en een tv, maar u kunt ook in de 
originele bedstee slapen. Bovendien is 
slaapkamer en badkamer op de begane grond. 
Het is compleet ingericht voor 6 tot 8 pers. 

U kunt hier verblijven, een erlijke t i jd 
doorbrengen in dit huis, in uw eigen tuin met 
bloemen en fruitbomen en kippen (het Drents 
hoen) en een bijenstal. 

Meer informatie? 
Neem contact met ons op! 

Goed om te weten! 
De Stichting Het Frensenhoes is een non profit 
organisatie. Met de inkomsten van uw verblijf 
helpt u on Het Frensenhoes in stand te 
houden! 

Stichting 'Het Frensenhoes' 

De stichting "Het Frensenhoes" is opgericht 
om dit authentieke erfgoed voor de toekomst 
te behouden. 

Het doel is de houtzaagmachine (plm. 1925) 
en de timmerwerkplaats met z'n machines 
voor houtbewerking te bewaren en weer in 
gebruik te nemen. 

De timmerwerkplaats en machines zijn tot op 
heden intact gebleven. Wat de werkplaats 
betreft is er eigenlijk nooit een definitieve 
stop geweest. De machines staan nog net zo 
opgesteld zoals deze in de jaren twintig van 
de vorige eeuw geïnstalleerd zijn. Als deze in 
werking worden gesteld hoor het klepperende 
geluid van de aandrijfriemen. Een stille 
getuige van ruim honderd jaar noeste arbeid 
is onder meer de oude werkbank... 


