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Koffie      2,15
Koffie Verkeerd   2,30
Cappuchino    2,40
Latte Machiato   2,60

Warme dranken
Thee     2,15
Verse Munt Thee   2,50
Warme Chocolademelk  2,25
Slagroom    0,35

Chocomelk    2,25
Fristi     2,25
Pepsi Cola / Max   2,25
Sisi Sinas    2,25
7-Up      2,25
Royal Club Bitter Lemon  2,25
Royal Club Cassis   2,25
Rivella     2,35

Appelsap     2,35
Jus de Orange    2,35
Tomatensap     2,35
Lipton Ice-Tea    2,35
Lipton Ice-Tea Green   2,35
Royal Club Tonic    2,35 
Sourcy Rood / Blauw   2,25 
Red Bull     3,25 

Melk en Frisdranken

Amstel Bier vaasje 25cl   2,35
Amstel Bier  50cl   4,50

Vraag naar het 
seizoensbier

Amstel Radler 2,0%   2,50
Amstel Radler 0,0%   2,50
Malt 0,0%    2,50
Wieckse Witte   2,75
Brand Bier    2,50

Bier van de tap Bier op de fles

Rode Wijn    3,00
Zoete Witte Wijn   3,00
Droge Witte Wijn   3,00
Rosé     3,00

Wijnen
Rode / Witte Port   3,50
Martini    3,25
Sherry Medium / Dry  3,00

PSV



Sonnema Beerenburg  2,25
Jonge Jenever   2,25
Oude Jenever   2,50

Jagermeister    2,75
Coebergh Bessen   2,25
Apfelkorn    2,50

Binnenlands Gedestilleerd

Whiskey    3,75
Baileys    3,75
Bacardi     3,75
Wodka    3,75
Rode Wodka    3,75
Rum     3,75
Safari     3,25

Malibu    3,25
Passoa    3,25
Pisang Ambon   3,25
Sambuca    3,75
Licor43    3,75
Grand Marnier   4,00
Franse Cognac   4,00

Buitenlands Gedestilleerd en Likeur

Leven van het land           3,25
Appelgebak heerlijk warm bereid met slagroom.

Een Koloniebol            3,95
Een bol van schuimgebak met hazelnotencreme (glutenarm).

De levensgenieter            3,95
Bol van schuimgebak met aardbeiencrème.

Paupersnack            4,25
8 heerlijke bitterballen, eerlijk zullen we alles delen.

Een Zuipschuit            4,00 p.p.
Een luxe borrelplank met diverse warme en koude hapjes 
(Minimaal 2 personen).

Maallust Tripel (8,7%)  4,25
Maallust Weizen (5%)  4,00
Maallust Seizoensbier  -

Maallust Blond (6,5%)   4,00
Maallust Vienna (5%)  4,00
Maallust Dubbel (6,7%)  4,25

Speciaalbier uit Veenhuizen

Weldadig Genieten



Lunchgerechten
Luiwammes         4,45
Tosti ham/kaas. Niemand die het ziet, even heerlijk onderuit.

Rumfordse Soep                            4,50
Eigen gemaakte groentensoep. Toen voor de armen, nu een delicatesse.

Bloed zweet en tranen                           4,50
Een overheerlijke tomatensoep. Genieten na zware arbeid.

Frietje Merksplas                            3,25
Een groot bord van onze overheerlijke frites inclusief saus naar keuze.

De Landloper         5,95
Uitsmijter van 3 eieren met ham en/of kaas. Heerlijk struinen langs
velden en wegen, maar pas op voor je het weet zit je in Veenhuizen.

De Westerling         6,95
Uitsmijter met gebakken champignons, ui, paprika en spekjes. 
Toen welkom, nu welkom.

Willem en Marianne        5,25
2 kroketten op brood. Broeder en zuster verenigd.

Idealist          5,50
Voor wie niet kan kiezen, een kroket op brood gecombineerd met 
een halve uitsmijter. Blijf trouw aan je idealen.

Opvoeding         7,50
Weldadig belegd brood, met carpaccio en frisse salade. Jawel meneer.

Goud op brood         6,45
De Telegraaf Gouden Gehaktbal op koloniebrood. Kan het nog beter?



Salades
Van Swieten Salade        6,95
Rijk gevulde salade met tomaat, mozarella, parmazaansekaas, 
zon gedroogde tomaat en pestodressing.

De Ommerschans        7,95
Een frisse salade met kip en bacon. Dat is geen straf.  

Golden Balls & Burgers 
De Gouden Gehaktbal       4,95
Onze trots, de winnaar van de Telegraaf Gouden Gehaktbal, de 
lekkerste gehaktbal van Nederland. 

Prins Frederik Burger        6,95
Een grote hamburger (180 gram) op een luxe broodje met gebakken
champignon, ui, paprika, spekjes en onze eigengemaakte saus.

Willem II Burger        7,95
Een grote hamburger (180 gram) op een luxe broodje met groene pesto,
geroosterde pijnboompitten, grane padano kaasschilfers, basilicum,
zon gedroogde tomaten en eigengemaakte saus.

Prinses Marianne        7,95
Een vegetarische burger, gevuld met groenten. Weldadig belegd met
gebakken champignon, ui, paprika, mozzarella en eigengemaakte saus.
Een gulle gever.

De Koning        8,45
Een grote hamburger (180 gram) op een luxe broodje met een hele 
peper, tomaat, sappige uienringen en eigengemaakte saus.
Koning-keizer-generaal hier kom je voor terug allemaal.

   Onze Golden Burgers worden gemaakt van 
Golden Beef, exclusief voor ons gemaakt door 
Keurslager Harry Mulder. U kunt ook kiezen 
voor Waterbuffelvlees van de Waterbuffelfarm 
uit Oldemarkt..”

“



Pagina 8

De Maatschappij
De geschiedenis van het café in 

Willemsoord is nauw verbonden met die 

van de vrije kolonie Willemsoord ten tijde 

van de Maatschappij van Weldadigheid. In 

1876 werd de in 1820 gebouwde woning 

van de directeur van de fabriek verhuurd en 

kreeg het de bestemming van: “eenvoudig 

logement en koffyhuis”. Het summiere 

begin van een horeca-etablissement. De 

foto hiernaast is van rond die tijd.

 1820 

Logement en koffyhuis
Verschillende huurders woonden en 

werkten sindsdien in de taveerne. Rond de 

eeuwwisseling zwaaide Ernst Klijzing de 

scepter in het café nadat hij de zaak van 

ene Lunterman had overgenomen. Klijzing 

verkocht in 1925 het café aan de familie 

Miggels. De volgende eigenaar, genaamd 

van Kesteren, huisvestte zich 3 jaar in 

het pand. In 1939 kwam de familie J.J. de 

Nekker in het pand. 

 1876 

De Zwerfkei 
Op 7 februari 1958 namen Harm Stroeve en 

zijn echtgenote Aaltje het café over van de 

familie De Nekker, ze brachten 4 kinderen 

met zich mee. Het ‘Cafe de Nekker” werd 

omgetoverd tot “Café de Steen”. Vernoemd 

naar de grote zwerfkei die sinds 1820 

gelegen is nabij het kruispunt. Sinds jaar en 

dag werd daar het laatste nieuws besproken.

 1958 
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Arjan en Bianca
Op 1 januari 2012 nemen Alie en Gerard 

wat gas terug en zwaaien zoon Arjan en 

schoondochter Bianca de scepter in Café 

de Steen. En ook Arjan en Bianca beginnen 

met een aantal grote verbouwingen. Op de 

plek van de benzine pomp wordt een terras 

aangelegd en de slijterij maakt plaats voor 

een snackbar.

 2012 

De Gouden Gehaktbal
In november 2013 wordt bevestigd wat 

iedereen in Willemsoord en omgeving 

allang wist, Alie maakt de lekkerste 

gehaktballen van Nederland en wint de 

Telegraaf Gouden Gehaktbal. Sindsdien zijn 

duizenden gehaktballen over de toonbank 

gegaan die (arme) Alie allemaal met de 

hand draait. Het recept is van Aaltje Stroeve 

overgedragen aan schoondochter Alie 

welke op haar beurt het recept overdraagt 

aan schoondochter Bianca.

 2013 

Gerard en Alie
Zoon Gerard kreeg in 1970 verkering 

met de dochter van de kastelein uit het 

naburige dorp De Blesse. Zij trouwen in 

1974 en nemen in mei 1976 het café over 

en verhuizen samen met hun zoon Arjan 

(9 maanden oud) naar Willemsoord. In 

1977 voltooien Alie en Gerard een grote 

verbouwing. Op de plek waar jaren het 

‘dokterskamertje’ was geweest kwam een 

slijterij.

 1976 



 Heeft u een allergie? Meld het ons! 

Voorgerechten 
Rumfordse Soep         4,50
Eigen gemaakte groentensoep. Toen voor de armen, nu een delicatesse.

Bloed zweet en tranen       4,50
Een overheerlijke tomatensoep. Na de zware arbeid ouderwets genieten
van de sfeer van weleer.

Water en Brood        4,00
Een broodplank (o.a. Koloniebrood) met kruidenboter en tapenade.
Net als in de strafkolonie, rustig genieten, je hebt alle tijd.

Bedelaar  4,50
Tortilla chips met gesmolten kaas en pittige saus. Je zal smeken om meer.

Van Swieten Salade        6,95
Rijk gevulde salade met tomaat, mozarella, parmazaansekaas,
zongedroogde tomaten en pestodressing.

Proefkolonie     8,95
Een heerlijke salade met carpaccio. Het succes smaakt naar meer.



 Nu een delicatesse 
 Rumfordse soep is een idee van de 
 Amerikaanse arts en uitvinder Benjamin 
 Tomson, graaf van Rumford. Hij is een 
 Amerikaaanse geleerde en ontwikkelt 
 rond 1800 voor de armen van München 
 een voedzame soep. Het oorsponkelijk 
 recept (een soort snert) hebben wij 
 vervangen door onze eigen gemaakte 
 groentensoep.

Rumfordse Soep



Golden Balls & Burgers
De Gouden Bal du Chef       9,95
Onze trost, de Telegraaf Gouden Gehaktbal, de lekkerste van Nederland. 
Geserveerd op een bedje van gebakken champignon, ui, en paprika.

Prins Frederik Burger        10,95
Een grote hamburger (180 gram) op een luxe broodje met gebakken
champignon, ui, paprika, spekjes en onze eigengemaakte saus.

Willem II Burger       11,95
Een grote hamburger (180 gram) op een luxe broodje met groene pesto,
geroosterde pijnboompitten, grane padano kaasschilfers, basilicum,
zongedroogde tomaten en onze eigengemaakte saus.

Prinses Marianne       11,95
Een vegetarische burger, gevuld met groenten. Weldadig belegd met
gebakken champignon, ui, paprika, mozzarella en eigengemaakte saus.
Een gulle gever.

De Koning        12,95
Een grote hamburger (180 gram) op een luxe broodje met een
hele peper, tomaat, sappige uienringen en eigengemaakte saus.
Koning-keizer-generaal hier kom je voor terug allemaal.

 “De Golden Balls en Burgers worden geserveerd met 
 heerlijke ambachtelijke frites en frisse Coleslaw” 

 Heeft u een allergie? Meld het ons! 



 Vorstelijk genieten! 
 Onze Golden Burgers worden gemaakt
 van Golden Beef, exclusief voor ons 
 ontwikkeld door Keurslager Harry 
 Mulder. U kunt ook kiezen voor Water- 
 buffelvlees van de Waterbuffelfarm 
 uit Oldemarkt. Koninklijke namen, 
 vorstelijk genieten. 

Golden Beef



 Dat proef je 
 Het geheim van de Gouden Gehaktbal is 
 volgens Alie de liefde. Dit ongrijpbare 
 ingrediënt heeft ook zijn weg gevonden 
 naar alle andere gerechten op onze 
 kaart.  Weldadig genieten, proef zelf 
 maar.  

Met liefde bereid



Hoofdgerechten 
Toekomstvissie  12,95 
Gepaneerde Kabeljauwfilet. Spartelvers, zo uit de Zuiderzee.

Luie Donder       15,95
Onze overheerlijke spareribs. Zo groot als de Generaal, vol behangen met
onderscheidingen voor smaak, hoeveelheid en beleving. 

Pauperparadijs 14,95
Een weldadige varkenshaassaté, lekker gemarineerd en overgoten met
pindasaus. Ook paupers weten wat genieten is.

Kolonie 3 Pan 15,95
Runderstoofpot, kippenstoofpot en varkenshaas in champignonroomsaus,
geserveerd in drie leuke pannetjes. Een gerecht voor minimaal 2 personen.
Eerlijk zullen we alles delen. (prijs is per persoon)

Desperado Schnitzel     13,95
Kip -of varkensschnitzel met gebakken champignon, ui, paprika en spekjes,
Voor de echte outlaws.

 “Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met een warme en koude groente en
heerlijke ambachtelijke frites.” 

 Heeft u een allergie? Meld het ons! 



Een Paupertje   5,00
Frites met keuze uit een 
kroket, frikandel of kipnuggets. 
Voor de kleine kolonialen.

Filanstroop   4,75
Een lekkere pannenkoek met stroop
of poedersuiker. Niet te zuinig.

Het Goede Leven   5,00
Dezelfde heerlijke pannenkoek maar nu 
met Nutella. Het leven is goed in de Kolonie.



De Flierefluiter   5,50
Dirk gaat liever vissen!
Onze overheerlijke frites met vissticks.

Een Weesje   5,95
Frites met een heerlijke Golden 
Beef burger (90 gram) op een broodje. 
Je mag zelf beslissen hoe we het weesje 
aankleden. Sla? Ketchup? Mayonaise?

Leerplicht   5,00
Kinderijsje met vanille-ijs,
slagroom en snoep. Verplichte kost.

 Heb je een allergie? Meld het ons! 



IJsdessert
Mooie Madam  5,00
Vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom.

Naastenliefde 5,25
Een sorbet met verse vruchten en slagroom. Daar houd ik van.

Genieten in het Hoge Noorden 5,00
Een heerlijke bol met een hart van chocolade roomijs, afgewerkt met 
bitterkoekjeskruimels. IJshard genieten.

Leerplicht 5,00
Kinderijsje met vanille-ijs, slagroom en snoep. Verplichte kost.

Het Koloniefeest 9,50
Verschillende soorten ijs, verse vruchten, chocoladesaus en slagroom. 
Voor 2 personen. Het leven is één groot feest.

Koffie
Veenhuizer Dessert 5,50
Koffie met een likeur. Sambuca, Licor43 of Drambuie.



Iets te vieren?
Ouderwets gezellig van 10 tot 300 personen.

Of het nu gaat om een familiefeest of een bedrijfsfeest, samen 
met u ontwikkelen wij een op maat gemaakt programma voor een 
onvergetelijke dag. Met drie verschillende zalen en een terras met een 
Kolonietuin is er altijd een ruimte die bij uw gezelschap past. De Steen, 
ouderwets gezellig van 10 tot 300 personen.

De Kolonietuin
De Kolonietuin is een prachtige 
(speel) tuin met als thema de in 2016 
verschenen Kolonieroman. De tuin 
beschikt over een ruim terras, een 
koloniepad en kinderspelen zoals 
(boeren) mini-golf, een speeltuin en 
een speurtocht. Met een mobiele 
bar en BBQ beschikken we over alle 
ingrediënten om van de Kolonietuin 
de ideale plek te maken voor uw 
(familie) feest.

De Koloniebelevenis
Per team gaat u ervaren hoe het was om als kolonist te leven. U maakt 
met een ouderwetse DAF of met eigen vervoer een prachtige rondrit 
door onder andere de vrije koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord 
en Willemsoord. Maar u maakt ook kennis met de desperado-koloniën 
Marijenkampen, Nijensleek en Noordwolde Zuid. Onderweg dient u 
diverse opdrachten uit te voeren die gebaseerd zijn op de geschiedenis 
uit de Kolonietijd. De verdiende punten worden genoteerd door de 
wijkmeester in uw zakboekje, zodat u als vrij man de Kolonie kan 
verlaten.



De Maatschappij van 
Weldadigheid
Het is 1818. Het gaat niet goed met het
Koninkrijk der Nederlanden de armoede 
in de steden is enorm. Daarom richt een 
groep mensen onder leiding van Johannes 
van den Bosch een organisatie op om 
de armoede grondig aan te pakken. Ze 
noemden zichzelf de Maatschappij van 
Weldadigheid. De Maatschappij wil de 
paupers uit de steden een nieuwe kans 
bieden om een mooi leven op te bouwen. 
Door eerst met elkaar een stuk woest en 
onvruchtbaar stuk land te ontginnen en 
daar vervolgens als boer op te werken.

Een Koninklijke naam

Het budget voor dit ambitieuze plan werd bij elkaar 
gebracht op een manier die tegenwoordig niet zou 
misstaan, namelijk via crowdfunding. Ongeveer 
22.000 mensen betaalden een contributie van 
een stuiver per week. Al binnen enkele maanden 
werden de eerste gronden aangekocht in Overijssel 
en Drenthe en werd begonnen met de aanleg van 
proefkolonie I, later Frederiksoord. In vlot tempo 
verrezen de eerste honderden koloniehuisjes en 
streken de behoeftige gezinnen neer. Eerst in 
Frederiksoord (Kolonie I) en daarna Willemsoord 
en Wilhelminaoord. De kroonprins van Oranje gaf 
Willemsoord zijn naam. Hij betaalde de bouw van 
de school en onderwijzerswoning uit eigen zak. 



Unesco Werelderfgoed
Wie de kolonien van Weldadigheid bezoekt ziet een twee eeuwen 
durende zoektocht naar hoop, sociale gelijkheid en maatschappelijke 
verbetering. De rechte wegen en strakke gebouwen stralen een 
sterke hang naar orde uit. Orde en hoop. Hoop op een betere wereld 
die niet voor iedereen is gekomen, maar twee eeuwen later wel is 

De Paupers

De mens is “maakbaar” volgens 
Johannes van den Bosch en de 
zijnen.  Kerkbezoek was verplicht 
evenals het volgen van onderwijs en 
lidmaatschap van het “ziekenfonds”. 
Met het invoeren van de leerplicht, 
ouderenzorg en een eigen ziekenfonds 
liepen de koloniën een kleine honderd 
jaar vooruit op de rest van Nederland. 
Je zou kunnen zeggen de Koloniën van 
Weldadigheid de bakermat vormen van 
de verzorgingsstaat, waar Nederland 
wereldwijd bekend om staat.

gerealiseerd. Het ontstaan 
van de Koloniën vormt een 
belangrijke fase in de evolutie 
van onze verzorgingsstaat. 
Het is een erfenis waarmee 
we nu leven en die we aan 
de toekomstige generaties 
willen doorgeven. Dat is 
de reden dat de Koloniën 
van Weldadigheid in 
aanmerking komen voor 
een plek op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst. 



Op 20 augustus 2016 is een nieuw boek over de Vrije Koloniën van de Maatschapij 
van Weldadigheid verschenen. Het zijn eigenlijk twee boeken in één geschreven door 
historicus Wil Schackmann en kinderboekenschrijfster Daniëlle Schothorst. Aan de 
hand van feiten en citaten beschrijft Wil Schackmann daarin de oprichting van de 
‘koloniën van weldadigheid’ en hoe de mensen daar leefden. Daniëlle Schothorst zet 
die historische gegevens om in een half verzonnen, half realistisch verhaal over ‘Hans’ 
en zijn ‘grote broer Dirk’, die met hun gezin meegesleept worden naar Willemsoord. 
De beide broers ondergaan het regiem met heel verschillende gevoelens.

Vrij in de Kolonie, een Kolonieroman
Twee boeken in één

Koop nu dit unieke boek!
Voor 14,95 te koop bij alle Weldadige Oorden en dus ook bij Café de Steen.
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Een nieuw begin
Hij staart naar het water dat eindeloos lijkt. Dan draait 
hij zich om en kijkt naar de hoeveelheid kinderen op het 
schip. ‘Waar zijn we aan begonnen?’, vraagt hij zich af. 
Er zit een knoop in zijn maag. Weg uit de stad Leiden. 
Voorgoed? ‘Een avontuur,’ zei vader. ‘Een kans’, zei 
moeder. Hans zucht. Het voelt dubbel. Hij mist nu al het 
vertrouwde. Ook al was het nóg zo slecht, het was wél 
wat hij kende. Was hij maar net zo avontuurlijk als Dirk, 
denkt hij. Die houdt van avontuur. Hij maakt zich nooit 
zoveel zorgen. Maar dit is een kans, prent hij zichzelf in. 
Een unieke kans. Een kans voor Hans! We zullen het wel 
zien. Maar ik zie nu het nog niet, denkt hij somber.

‘Land in zicht!’, schreeuwt Dirk opeens. ‘Hans, kijk! Land 
in zicht! Dat is Schokland! Zie je dat?’ Hans tuurt, knijpt 
zijn ogen tot spleetjes. Hij ziet niets dan grauwe zee en 
grauwe lucht. Of toch wel? Een piepklein eilandje lijkt 
uit de zee te rijzen. ‘Volgende halte: Blokzijl!’, schreeuwt 
Dirk. ‘En dan?’ ‘Steenwijk’, antwoordt Hans gedwee.

‘En dan?’

‘Willemsoord. Wezen-oord. Ik Vrees-dit-oord …’



Eet -en Muziekcafé de Steen

Steenwijkerweg 155, 8338 LB Willemsoord

achterdebar@cafedesteen.nl / 0521-588307

www.eetcafedesteen.nl

facebook.com/eetcafedesteen

Wifi wachtwoord: kolonie3


