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frederiksoord — We hebben een aantal reacties
gehad op de foto van de onbekende koloniewo-
ning: van de Vaartweg tot de Westvierdeparten en
van de oprijlaan van Huis Westerbeek tot de Van
Eemneslaan. Samen met Jan Mensink hebben we
de reacties onder de loep genomen, maar we zijn
er nog niet uit. We zijn in voor nog meer hel-
pende reacties. 

Heel erg blij zijn we met het feit dat Frederiksoord
weer ‘op de kaart staat’.

Onderzocht wordt nu of we samen met Veenhuizen op de
Werelderfgoedlijst geplaatst kunnen worden. We horen er
weer bij! Vooral het immateriële erfgoed van de Maat-
schappij van Weldadigheid mag niet verloren gaan. De
historische foto is deze keer een hele oude afbeelding van
‘het huisje van Kok’.

Op de achterkant van De Star kunt u zien dat het aan-
tal sponsoren weer uitgebreid is. Daar zij we ook erg blij
mee.  

De openingsfoto is van de zoveelste verbetering van
De Tuinen die net voor de Highland Games gereed was:
een mooi vast podium onder een verbouwde middenpar-
tij waardoor de wagens bij het avondcorso zonder fruit-
bomen te beschadigen kunnen passeren. Er is ook een

nieuwe website in de lucht met informatie over ons ge-
bied. De naam van de site is www.frederiksoord.nl. Het
bekijken zeker waard.  

Reacties en suggesties met betrekking tot ons bulletin
zijn zeer welkom op star.frederiksoord@home.nl. Via
dit e-mailadres kunnen belangstellenden buiten Frede-
riksoord en Wilhelminaoord een digitale versie van De
Star aanvragen. In Hotel Frederiksoord en in Museum de
Koloniehof is altijd een papieren versie verkrijgbaar.

Hijlco Komen en Jan Jansen
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We zijn weer goed bezig in Frederiksoord!

Frederiksoord Nu

agenda

Elke zaterdag in de even weken

Biologische boerenmarkt 

naast De Koloniehof 

Zondag 1 augustus

Kolonie Zomermarkt op De Koloniehof

Weekend 11/12 september

Floralia Corso

Zondag, 19 september

Jubileumconcert Sytse Buwalda 

in Koloniekerkje

Vrijdag t/m zondag, 8 t/m 10 oktober

Fruittentoonstelling 

Souvenirs van Eeuwen op De Tuinen

Zondag, 24 oktober

Concert  The Amsterdam Chamber 

Soloists in Koloniekerkje

Zondag, 21 november

Concert Esther Ebbinge

(sopraan) in Koloniekerkjen

t
n

Verder o.a. in deze Star 
In gesprek met …

Hijlco Komen interviewt 
Ernest Bloemendaal
De ondernemer aan het woord

Jan Jansen praat met Elisabeth en Albert
Nieuws vanuit Huis Westerbeek

Wereld Erfgoedlijst
Kolonie Zomermarkt
Ontwikkelingen met betrekking 
tot de Vaartweg
Verder o.a.

Opening Beeldentuin – Bijzonder 
kolonieconcert – Bijenstal – Lentefair –
De Ronde en muziek – Highland Games
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Het is een mooie avond wanneer ik op de fiets
de voormalige melkfabriek in Nijensleek be-
reik. Je moet er wat voor over hebben als ra-
zende reporter van De Star, niet? Trix is op va-
kantie en dus aan mij het verzoek om met een
bekende Frederiksoorder te praten. Deze keer
eens een jongere dan gebruikelijk maar ook één
die veel sporen in ons mooie dorp heeft liggen.

Voordat we beginnen, moet er natuurlijk eerst een
bewonderende blik worden geworpen op de
nieuwe werkplaats achter het huis die door hem ei-
genhandig en met de hulp van veel vrienden is ge-
bouwd. Prachtig en bijna af. Mooi passend in de
omgeving. Hij mag er trots op zijn. 

Als oudste van de vier zonen Bloemendal 
is hij in Diever geboren en kwam begin jaren ’80 naar
Frederiksoord. Van die eerste vijf jaren van zijn leven
kan hij zich nog goed de Landbouwbank herinneren.
Die zat naast hen; altijd mee op de heftruc. En bij ga-
rage Gert de Boer veel spelen in oude auto’s. Tech-
niek was toen al uitdagend voor hem.

In Frederiksoord had hij niet veel extra vertier
nodig. Wat wil je wanneer je na school zo het Ster-
rebos in kan lopen en je helemaal kan uitleven in
het graven van kuilen, maken van hutten en pro-
beren bij het triptrap bruggetje de waterloop van

de Westerbeeksloot met dammen te controleren.
Maar, kan Ernest niet nalaten te vertellen, ook het
van boomtop naar boomtop zwieren was leuk en
vooral wanneer vriendjes die niet zo bedreven wa-
ren het ook probeerden en dus steeds naast een af-
gebroken boomtop op hardhandige wijze kennis
maakten met de Sterrebosgrond. 

Ernest volgde de Lagere en Middelbare Land-
bouwschool in Meppel en dat stoorde niet bij zijn an-
dere werkzaamheden. Als 17-jarige heeft hij al een ei-
gen loonbedrijf. Rijk Dijkhuizen, waar hij 
altijd bij werkte op de boerderij, had hem dat eens ge-
adviseerd. Met een niet te grote eigen trekker 
en wat machines deed hij hooiwerk. Vooral bij
paardenboeren want die hadden niet van die grote per-
celen zodat de grote loonwerkers daar weinig brood
in zagen. Dat werken bij Dijkhuizen heeft hij prachtig
gevonden. Het was nog zo’n echte ouderwetse boer.
Met een koe aan een touw liep je door het dorp om een
ander weiland te gebruiken. En die koeien waren ook
ouderwets en luisterden nauwelijks zodat er nog
wel eens een bloemperkje in het dorp werd ver-
bouwd. Daar word je niet populair mee.

Natuurlijk heeft hij ook al een brommer gehad.
Veel door het Sterrebos met dat ding. De familie Het-
tema zal het zich nog wel kunnen herinneren, zegt
hij met een wat besmuikte lach. En met zijn jong-

ste broer Giel op een driewieler of slee de paden op
naar het ‘grote pad’. Dat ging nog wel eens mis maar
daardoor heeft Giel zo goed geleerd te incasseren!?
Het hele dorp kende die brommer. Dineke van
Raalte heeft hem nog wel eens achtervolgd, te paard!

Uiteindelijk is Ernest in de techniek gebleven. Het
liefst, zegt hij, was hij boer geworden. Die combinatie
van grond, dieren en techniek vond hij het mooist.
Maar ja, Bloemendal Sr. had geen boerenbedrijf en
probeer er dan maar eens aan te komen. Zelfs in Por-
tugal is hij wezen kijken. Maar hij heeft nu helemaal
zijn draai gevonden bij een mechanisatiebedrijf in
Smilde met van die mooie groene Amerikaanse
trekkers, u weet wel. En zo meteen natuurlijk zijn
eigen bedrijfje in de werkplaats achter het huis. Daar
is iedereen welkom. 

Nog steeds met een lach op zijn gezicht nemen we
afscheid. Maar bij het weggaan loop ik zijn moeder
Tanneke tegen het lijf die even op bezoek komt. Zij
vraagt of Ernest ook heeft verteld van die achter-
volging. Weg lach. Wat blijkt? Als jonge knul zaten
de meiden nogal eens achter hem aan. Zo ook die keer
maar het waren volhouders die zelfs tot in het huis
hem achtervolgden en belaagden totdat zijn mam-
mie als reddende engel optrad en hem ontzette. En
dát had hij natuurlijk nooit willen vertellen!

Hijlco Komen

In gesprek met...Ernest J.C. Bloemendal

frederiksoord — Onder het genot van een kop
koffie en zittend op het terras van Villa Sterre-
bos verliep het gesprek met Elisabeth en Albert
zeer geanimeerd. Beiden uitdragers van het ge-
dachtegoed van de Vrije School dat gestoeld is
op de Antroposofie van Rudolf Steiner. Beiden
hebben ze les gegeven op de Vrije School.

In het verleden zijn ze beiden een eigen bedrijfje ge-
start: Elisabeth haar Beauty en Wellness centrum in
Nijensleek en Albert zijn bedrijf met biologische pro-
ducten in Wilhelminaoord. En nu wonen en werken
ze gezamenlijk aan de Koningin Wilhelminalaan  in
Villa Sterrebos te Frederiksoord. Elisabeth genietend
van het werken met haar klanten in haar Schoonheids–
en massagesalon waarin zij alleen natuurzuivere pro-
ducten hanteert en Albert genietend van het werk op
zijn tuin met grondbiologisch certificaat op het

landgoed van de Maatschappij van Weldadigheid en
op de markten waar hij met zijn biologische producten
aanwezig is.

De naam Villa Sterrebos is gekozen 
omdat deze naam Elisabeth deed denken 

aan Villa Kakelbont waar altijd 
een geweldige sfeer heerste en deze sfeer 

willen ze ook gaan creëren in ‘hun Villa’.

Albert die uren kan vertellen over zijn gedachten be-
treffende  de biologisch dynamische tuinderij en daar-
bij heel enthousiast uitweidend over Goethe die
een voor Albert zeer bepalende visie over Morfologie
aan de dag legde. Een visie waarin Albert zich geheel
kan vinden.

Elisabeth die helemaal op gaat in het behandelen van
haar klanten en daarbij geniet van de  1 op 1–relatie
die daarbij ontstaat. Ze werkt uiteraard met na-
tuurcosmetica waaronder het volledige assortiment
van Dr. Hauschka en Weleda. Daarnaast is Elisabeth
zangpedagoge en verzorgt ze optredens waarbij men
kan genieten van haar prachtige stem.

Sinds 19 december wonen ze samen met hun
twee kinderen Eliane en Jason in Villa Sterrebos en
hebben ze beiden hun zaak aan huis. De biologische
boerenwinkel is niet de gehele week open omdat Al-
bert uiteraard ook nog de gewassen op zijn akker moet
verzorgen, terwijl hij bovendien nog elke vrijdag op
de markt in Emmen staat en één keer in de twee we-
ken op de biologische markt in Frederiksoord, waar
hij al jaren zijn producten aanbiedt. De behandelingen
die Elisabeth verzorgt, worden gegeven op afspraak,
maar bovendien staat ze ook regelmatig in hun bio-
logische boerenwinkel om de klanten die uit dewij-
de omgeving naar Frederiksoord komen van dienst
te kunnen zijn.

De reacties over hun biologische winkel zijn zeer po-
sitief. Steeds meer klanten weten hun winkel die op
maandag, woensdag en zaterdag geopend is te vinden.
De sfeer is er altijd uitstekend en men voelt zich er al
snel thuis. En dat kan ik uit eigen ervaring zeggen.

Jan Jansen

De ondernemer aan het woord … 
Elisabeth de Charon de Saint Germain en Albert Wissmann
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Op zaterdag 24 april werd de nieuwe expositie in

De Beeldentuin van De Koloniehof geopend met

als thema Beestenboel.

Niemand minder dan Ma Flodder, niet helemaal

onbekend met een beestenboel, gaf acte de pré-

sence tijdens de opening. Ruim twintig kunste-

naars hebben hún interpretatie gegeven van het

thema. Dat heeft geresulteerd in een grote ver-

scheidenheid aan kunstwerken, van beelden tot

buitenschilderijen. De Beeldentuin is de laatste ja-

ren een echte trekker gebleken. Velen hebben al

een bezoek gebracht en het eerste beeld is in-

middels verkocht. Tineke Komen, initiatiefneem-

ster van deze ‘buitengalerie’ heeft dit jaar voor het

laatst, samen met Hilda Groende de kar getrokken.

Anneke Biersteker neemt het stokje van haar over.

Op 1 augustus a.s. vindt alweer de 10e Kolonie Zomermarkt plaats. Van een
kleine bescheiden markt is de Koloniemarkt uitgegroeid tot een markt waar de
hele Koloniehof voor nodig is en die een regionale uitstraling heeft. Vanwege
het tweede jubileum zullen er extra attracties zijn zoals een model spoorbaan
van bijna 200 m waarmee bezoekers, jong en oud, een rit over het terrein kunnen
maken, zullen er demonstraties zijn met modelvliegtuigen en zal er elk uur een
ballonvaart worden verloot.

Op 9 juni hebben de provincie Drenthe, de gemeentes Westerveld en Noor-
derveld en De Maatschappij van Weldadigheid de cultuurhistorische nalaten-
schap van generaal Johannes van den Bosch gepresenteerd aan de Commissie ‘Voor-
lopige Lijst Werelderfgoed’. Deze commissie onder voorzitterschap van oud-Com-
missaris der Koningin mevr J.M. Leemhuis zal in oktober dit jaar de ministers
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselkwaliteit adviseren over opname op de Nederlandse ‘Voorlopige Lijst’ waar-
na in 2011 een besluit zal worden genomen. Daarna zou dan het unieke cul-
tuurhistorische en natuurlijke erfgoed, zowel materieel als immaterieel bij unes-

co kunnen worden voorgedragen voor opname op de Werelderfgoedlijst. Er zijn
meer Nederlandse kapers op de kust,dus het kan nog spannend worden.

Voor de zes nieuw te bouwen koloniewoningen aan de Van Naamen van
Eemneslaan en de acht aan de Molenlaan waren in totaal 20 belangstellenden.
Op 29 juni heeft de toewijzing plaatsgevonden tijdens een openbare bijeen-
komst. De gelukkigen zijn door loting door een notaris aan hun nieuwe wo-
ning gekomen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de Maatschappij aangewe-
zen als ‘Organisatie voor monumentenbehoud’. Voor alle monumenten
wordt op dit moment een Periodiek Instandhoudings Plan (pip) opgesteld
door de Monumentenwacht Drenthe. Zodra het pip voor de beide leeg-

staande monumentale koloniewoningen in Frederiksoord door de Rijks-
dienst is goedgekeurd, volgt een financiële bijdrage. Daarna en hopelijk nog
dit jaar wordt begonnen met de restauratie van het eerste pand.

Het plan van de Grontmij om recreatiewoningen aan de Vaartweg te bou-
wen is van de baan. Omdat de onderlinge afstand niet voldeed aan de eisen
zoals die zijn vermeld in de Welstandsnota, is de bouwvergunning ingetrok-
ken. Het gebied zal nu op de reguliere wijze worden ingebracht in het nieuwe
bestemmingsplan Frederiksoord/Wilhelminaoord. De bedoeling is om net
zoals elders in het gebied nieuwe koloniewoningen te bouwen op plaatsen
waar deze vroeger ook hebben gestaan, negen stuks in totaal.

Het Kiemhuis aan de Kippenregel krijgt mogelijk een nieuwe bestem-
ming. Er wordt hard gewerkt aan het beschikbaar krijgen van middelen om
het Rijksmonument te restaureren. Zodra dat is gelukt en een nieuwe huur-
der is gevonden volgt meer informatie. Tot die tijd blijft Hoeve Boschoord het
pand gebruiken voor zijn 'buitenploeg' en wordt het gebruikt door het reïn-
tegratiebureau dat voor de Maatschappij werkzaamheden in het gebied gaat
uitvoeren. Het Corso heeft inmiddels een groot deel van haar materiaal in een
andere schuur in Wilhelminaoord opgeslagen.

Een bulletin uitgegeven voor de bewoners van Frederiksoord en omgeving 3de s t ar

Nieuws vanuit Huis Westerbeek

Op zaterdag 15 mei werd door

de Stichting Kolonieconcerten

een drietrapsconcert verzorgd.

De middag stond in het teken

van natuur en muziek. 

De eerste trap in De Koloniehof

werd verzorgd door de oud-di-

recteur van het Haagse Buiten-

centrum in Wilhelminaoord, Jan

Wartena die een sprankelende

toelichting gaf op zijn vier nieuwe

natuurtekeningen over de jaar-

getijden. Een overvolle diazaal en

een geboeid publiek. Vervolgens

als tweede trap een rondleiding

door het altijd weer verrassende

Sterrebos waarbij Hans Uylenburg

zijn vele toehoorders aan zich

bond door vele nog verrassender

wetenswaardigheden over plan-

ten, bomen en hout met hen te

delen. En als afsluiting in het Ko-

loniekerkje een concert van Eddy

van der Maarel op klavier en Mar-

griet Verbeek op gitaar met stuk-

ken die allen geïnspireerd waren

op de natuur. Een vernieuwende

en verrassende middag die abso-

luut navolging verdient!

Bijzonder Kolonieconcert

Ook al zie je ze bijna niet, ze zijn er echt wel,
die ruiters van de Ponyclub en Landelijke Rij-
vereniging Generaal van den Bosch. En actief
zijn ze ook. 

Op 17 en 24 april organiseerden zij op het voorma-
lige dahliaveld van het Floraliacorso en tevens het
voormalige terrein van Old Forward midden in het
Sterrebos een buitenconcours. Een van de eerste
buitenactiviteiten in de noordelijke regio. En dat
was te merken aan het aantal deelnemers. 

Ruim 130 combinaties legden op de twee dagen
onder prachtige weersomstandigheden 

hun proeven af.

En de bijzondere locatie met een heerlijk terras voor
het clubhuis zorgde voor een zeer ontspannen sfeer.
Maar niet alleen met rijden zijn de leden actief. Van
10 tot 12 juni werden nieuwe hekken geplaatst. Het
oude hekwerk van beton en metaal, dat nog dateert
uit de tijd van Old Forward, is vervangen door een
prachtige houten hekwerk waardoor de kans op
blessures bij paard en ruiter aanmerkelijk is vermin-
derd. Het clubhuis en de verlichtingsmasten hebben
bovendien een lik verf gekregen. Wanneer nu het
pad vanaf de Prins Hendriklaan ook nog verharding
krijgt, is het terrein nog beter voor vele doeleinden
te benutten. Het toch al zo prachtige Sterrebos heeft
er weer een prachtig opgeknapt stukje bij gekregen! 

Meer info over de Pc en Lr: www.generaalvan-

denbosch.nl

Paarden in het bos

r
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r

Beestenboel in de Beeldentuin
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De afgelopen maanden hebben

besprekingen plaatsgevonden

over de bouw van een histori-

sche bijenstal op De Tuinen.

De betrokken partijen: De Fruit-

hof, De Gehandicaptentuin met

de Noorderbrug, Weldaad Bessen

en initiatiefnemer Imkervereni-

ging Frederiksoord e.o. bespra-

ken de haalbaarheid van deze

bouw. Het plan is om niet alleen

de historische Stienstra-bijenstal

uit 1901 te realiseren maar er ook

een verkooppunt voor streek-

producten aan te koppelen. Bo-

vendien is de Imkervereniging in

vergevorderd overleg met het

Bijenhuis te Wageningen over

samenwerking met de Univer-

siteit van Wageningen om er

een bijenexpertisepunt voor de

noordelijke regio te vestigen.

Een mooi initiatief!

v

ontwerp, opmaak en drukwerk

sponsoren van de star

ntwerp, op

KrüterCo
r

bv

corkruter@wanadoo.nl
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Zaterdag 22 mei bezochten de leden van de
Ronde van het Sterrenbos het Museum Vos-
bergen in Eelde. Een museum op een
prachtig landgoed vol met muziekinstru-
menten.

Zeker 600 instrumenten stonden uitgestald in veel,
heel veel varianten; van hele oude tot moderne.
Niet alleen het bekijken was de moeite waard maar

zeker ook de rondleiding, waarbij mede-eigenaar Dick
Verel in staat bleek om uit vele instrumenten
prachtige muziek te krijgen; zelfs uit de bekende tuin-
slang met trechter of plastic buis. Een heerlijke
middag die door een net zo heerlijk diner in de Wap-
ser Herberg werd afgesloten . Meer dan de moeite
waard. Benieuwd wat het bestuur voor volgend jaar
gaat bedenken.

Misschien omdat het een weekend later was dan

normaal maar de Lente Fair 2010 gaat de boeken

in als een recordeditie. Nog nimmer waren er 130

standhouders aanwezig.

Het grote ovaal op De Tuinen was dan ook bijna he-

lemaal nodig. En zeker 10.000 bezoekers vonden het

grootste groenevenement van Noord Nederland de

moeite waard om een kijkje te komen nemen. Dat

deden ze niet voor niets. Voor elk wat wils was er te

vinden. Grote tevredenheid dus bij zowel stand-

houders, bezoekers, als organisatie. En natuurlijk

ook bij de drie stichtingen op De Tuinen die er toch

weer wat meer financiële armslag door kregen. En

dat kunnen ze zeker gebruiken!Volgend jaar weer!

Na een soepel verlopende opbouw op vrijdag
waar de mannen van Oranjeborg een grote
bijdrage aan leverden, was de eerste editie van
de Highland Games een groot succes.

Op zaterdag 26 juni bevochten 16 teams 
met stoere mannen en meiden elkaar 

op typisch Schotse vaardigheden als boom-
stamgooien, stenen sjouwen en touwtrekken. 

Wout Zijlstra, Sterkste Man van Nederland regis-
seerde de gratis toegankelijke spelen die door de
Rotary Club Steenwijk-Regio waren georgani-
seerd. Twee pipebands luisterden het spektakel op
met hun doordringende en voor velen emotione-
rende doedelzakmuziek, het chantykoor de Flagel-
lanten droeg bij aan de sfeer door het zingen van
Keltische liederen en Steve de Lonely Piper ver-
maakte iedereen en ging ontelbare keren met kin-
deren op de foto. 

Ook de demonstraties schapen en ganzen drij-
ven met bordercollies en die met roofvogels trok-
ken volop de aandacht en pasten helemaal in de
Schotse sfeer. De twee militaire teams uit Havelte
en de rugbyclub uit Dwingeloo gingen er met de
eerste drie prijzen vandoor. De groep Tjalling van
het Sterrebos uit ons eigen dorp eindigde op een
keurige gedeelde zesde plaats. Een prachtige spor-

tieve dag met veel vermaak en een fantastische
ontspannen sfeer waar bijna 3000 mensen op af-
kwamen die zeker het herhalen waard is Een
prachtige dag waar … bezoekers op afkwamen die
zeker het herhalen waard is. Nu maar hopen dat
de opbrengst ook hoog is en de Stichting Doe een
Wens, de hulphond voor blinde sporters en de Im-
kervereniging Frederiksoord e.o. 

De Ronde gaat voor muziek

Eerste Highland Games ‘Schot in de roos’!

Bijenstal verrijst op De Tuinen 

Lente Fair
breekt record
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