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We zijn weer goed bezig in Frederiksoord!

Zondag, 7 augustus

Frederiksoord Nu
frederiksoord — Was het eerste kwartaal van het
jaar 2011 een rustige periode in ons dorp, het
tweede was vol dynamiek. Dat is ook de reden dat we
als openingsfoto een grizzly beer hebben geplaatst.
Deze beer is gefotografeerd door Jan Jansen tijdens de
tocht met zijn vrouw door Canada. De beer staat symbool
voor al de beren die op de weg zijn uitgezet om zo lang
mogelijk te voorkomen dat met de bouw van nieuwe Koloniehuisjes kan worden begonnen. Moeite noch oneigenlijke argumenten zijn gespaard. Met veel voldoening
hebben we vernomen dat de Raad van State heeft uitgesproken geen belemmeringen te zien voor de start van de
bouw van acht nieuwe Koloniehuisjes in Frederiksoord.
Geen knobbels meer op deze weg dus! We zijn van mening dat iedereen het democratisch recht heeft te protesteren , maar protesteren om het protesteren lijkt ons
zeker niet de juiste weg. Gezamenlijke inspanning, ook
door kritische bijdragen, voor een positieve ontwikkeling
in het belang van onze gemeenschap gaat voor alles.
Ons Museum de Koloniehof heeft een metamorfose
ondergaan en de informatie over de unieke geschiedenis
van de Maatschappij van Weldadigheid komt nu veel beter tot zijn echt.
En dat we nu een echte ridder in ons midden hebben,
mag natuurlijk niet onvermeld blijven. Jan Mensink , directeur van de Maatschappij van Weldadigheid, heeft als
enige in de hele gemeente Westerveld een onderscheiding
opgespeld gekregen door onze burgemeester, de heer Jager: Ridder in de orde van Oranje Nassau.
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Kolonie Zomermarkt
Zaterdag 10 en zondag 11 september
Floraliacorso
Zondag, 24 september

We dagen iedereen uit constructief
mee te denken aan de ontwikkeling
van Frederiksoord.

Open Podium in Koloniekerkje

Reacties en suggesties zijn welkom op star.frederiksoord
@home.nl. Via dit e-mailadres kunnen belangstellenden
buiten Frederiksoord en Wilhelminaoord een digitale versie van de Star aanvragen. Er zijn ondertussen al bijna 100
digitale abonnees. In Hotel Frederiksoord en in Museum
De Koloniehof is altijd een gratis papieren versie te verkrijgen.
Hijlco Komen en Jan Jansen

Kolonieconcert in Koloniekerkje

Zondag, 23 oktober
Kolonieconcert in Koloniekerkje
Zondag, 20 november

Een bulletin uitgegeven voor de bewoners van Frederiksoord en omgeving

Zondag, 27 november
Kolonie Wintermarkt op De Koloniehof
Zondag, 18 december
Kolonieconcert in Koloniekerkje
Zondag, 24 december
Open Podium in Koloniekerkje
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Werk in de kolonie kan door
Tegen het bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht Frederiksoord - Wilhelminaoord is bij de
Raad van State een verzoek ingediend om een
Voorlopige voorziening te treffen. Dat wil zeggen
dat er dan eigenlijk een soort bouwstop voor ons
gebied zou gelden. Onverwacht snel heeft al op
27 mei de Raad uitspraak gedaan en die was klip en

klaar: daar bestaat volgens ons hoogste Nederlands rechtcollege geen aanleiding voor. En dus
kan worden begonnen met de bouw van nieuwe
koloniehuisjes. Dat is goed nieuws want veel mensen zitten op zo’n nieuwe woning te wachten. Ook
voor de Maatschappij van Weldadigheid is de uitspraak gunstig. Door de uitgifte van de grond in

erfpacht en de verkoop van de te bouwen huizen
komt er weer geld beschikbaar dat hard nodig is
voor restauraties en andere projecten in het gebied
die alleen maar geld kosten zoals het opknappen
van de lanen en de Westerbeeksloot. En daarmee is
het dus in het voordeel van ons allemaal!

Nieuws vanuit Huis Westerbeek
Van zeven percelen voor nieuwe koloniehuisjes
aan de Molenlaan en één aan de Van Eemneslaan
is inmiddels het erfpachtcontract gesloten. Op
nog één perceel aan de Van Eemneslaan ligt een
optie. De verwachting is dat in september/oktober met de bouw kan worden begonnen zodat de
huisjes in het volgende voorjaar gereed kunnen
zijn.
Omdat het eerste Uitvoeringsplan Belvedèregebied Frederiksoord – Wilhelminaoord verouderd was en de samenwerking op dit gebied tussen
provincie, gemeente en Maatschappij opnieuw
voor de periode tot 2018 moet worden vastgelegd,
is het Uitvoeringsplan geactualiseerd. Op 7 juli
is het door partijen besproken.
De bossen bij Frederiksoord en Wilhelminaoord zijn onlangs gedund. Uiteraard is deze reguliere vijfjaarlijkse dunning uitgevoerd aan de
hand van de Gedragscode Bosbeheer.
De laatste hand wordt gelegd aan het Maatschappelijk verslag 2010 van de Maatschappij van
Weldadigheid. Hierdoor is binnenkort voor alle

geïnteresseerden duidelijk wat er het afgelopen
jaar door de Maatschappij is gedaan.
In het Kiemhuis aan de Van Eemneslaan zullen
binnenkort vijf dagen per week cliënten aan de
slag gaan van het Regionaal Instituut Begeleid
Wonen (ribw) IJssel – Vecht. Zij wonen in de
voormalige Kornputkazerne in Steenwijk. Het
bureau Ecolan huurt het Kiemhuis en begeleidt
de activiteiten van deze groep mensen. Vooraf
wordt het rijksmonument geheel gerestaureerd
en functioneel aangepast. Daarvoor is een bijdrage van de provincie ontvangen uit het project
Leegstand herbestemming. Naast dagbesteding
in het gebouw wordt er mogelijk ook een groenploeg samengesteld die we in de omgeving aan
het werk zullen zien bij het verbeteren van laanbeplanting e.d.. Eind dit jaar moet de restauratie
zijn voltooid. Op 4 juli is een informatiedag voor
belangstellenden gehouden in het Dorpshuis.
De beide gerestaureerde monumentale koloniehuisjes in Frederiksoord zijn per 1 juni aan de
nieuwe bewoners beschikbaar gesteld.

De schilder van de Maatschappij, Aaldert Post
heeft inmiddels de beschikking over een nieuwe
‘Van den Bosch mobiel’. Met deze nieuwe bedrijfsauto wordt eens te meer de aandacht gevestigd op de aankomende unesco-status van de
Maatschappij.
De Klankbordgroep Erfgoed Westerbeeksloot
met verschillende vertegenwoordigers uit het gebied is op 20 juni na lange tijd weer bij elkaar geweest. Nu er geen belemmeringen bij de verdere
ontwikkeling van het gebied meer zijn, is o.a. gesproken over de Werelderfgoedlijst, het geactualiseerde Uitvoeringsplan, het Kiemhuis en De Koloniehof.

Postkantoor weer in gebruik

Twee gezinnen samengevoegd

Het heeft bijna tien jaar geduurd maar er is weer leven in het Postkantoor. Op
1 juli trok de familie Veldman uit Kalenberg in het monumentale pand. Eind
dit jaar wordt ook hun zaak daar ondergebracht. Dan kent het Postkantoor de
functies wonen, winkel en werkplaats. Er zullen antieke klokken, horloges en
zakhorloges worden gerestaureerd en verkocht. Nu nog zit hun zaak in Blokzijl (www.huygenshuys.nl). Maar vanaf eind dit jaar dus in Frederiksoord. Mooi
dat het pand na zo’n lange tijd van leegstand weer wordt gebruikt!

Meindert van der Poort – in de kolonieboeken vaak ‘Poot’ - komt december 1819
vanuit Dokkum in Frederiksoord, Na drie jaar behoort zijn vrouw tot de dodelijke slachtoffers van een besmettelijke ziekte op de kolonie, Meindert blijft achter met zeven kinderen. Weer drie jaar later hertrouwt hij met een weduwe uit
Texel die twee kinderen uit eerdere huwelijken heeft. Zo’n samenvoeging moet
maar net goed gaan en dat lijkt hier niet het geval. Na een half jaar komt Meindert klagen ‘over oneenigheden in zijn huisgezin’. Zijn nieuwe echtgenote ‘zoude bij het uitdeelen van het dagelijksch brood onderscheid maken tusschen zijne en hare kinderen’. Een commissie van drie functionarissen gaat bij het gezin langs om vrede te stichten.
Het blijkt vooral te gaan om de dan 19-jarige stiefzoon Jan Pieterszn Bakker, waardoor Meindert meent ‘vele onrust in zijn huis te hebben’. Hij vraagt
of die jongen bij anderen in huis kan, maar de directie meent ‘deze jongen van
zijne moeder niet te mogen afnemen’.
Maar kort daarop verschijnt die moeder zelf, zij ‘kan thans met den bij haar
ingedeelden zoon Jan Bakker niet meer te regt’. En pal daarop komt het tot een
uitbarsting. De jongen wordt beschuldigd ‘zijnen stiefvader, en twee van deszelfs voorzonen Sjoert en Hendricus Poot, geslagen en gestoten te hebben’. Hij
geeft toe zijn stiefbroers te hebben geschopt, ‘en vervolgens zijnen stiefvader,
die daarbij was gekomen, ook aangetast’. Maar dat laatste had hij ‘volgens zijn
zeggen moeten doen, om zijn eigen lijf te verdedigen’. Hij krijgt vier dagen opsluiting in de strafkamer op de kolonie en daarna wordt hij toch maar bij een
ander gezin ingedeeld. Wil Schackmann, schrijver van De proefkolonie
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In gesprek met... Aaldert Post
Vanavond kwam Aaldert Post bij me langs, op de terugweg van het
ziekenhuis in Heerenveen, waar hij een oude leermeester had bezocht. Dat bespaarde mij een ritje naar Appelscha, en zo hoorde ik
toch zijn roezig leven aan, van de ene baan in de andere.
Men zegt dan: twaalf ambachten, dertien ongelukken, maar deze oude wijsheid
gaat bij Aaldert niet op: hij heeft overal wat opgepikt en van geleerd, al was het
soms 'zijn ding niet'.
Na zijn militaire diensttijd kwam hij bij de Maatschappij van Weldadigheid in het kader van de prunusbestrijding: het uitroeien van Amerikaanse
vogelkers, die het onderhout in de bossen verdringt. Toen dat in 1984 gedaan
was kwam hij via uitzendbureau Randstad bij de NAM voor seismografisch
onderzoek, onder andere dwars door de landerijen van de Maatschappij. Het
was nu wel duidelijk dat buiten werken 'zijn ding' was. Ook al had hij in Diever de mavo gedaan, op kantoor zitten was niets voor hem.

Na een jaar bij de Grontmij stapte hij over naar het Drents Landschap,
maar in 1989 kwam hij in vaste dienst bij de Maatschappij. Hij heeft talloze
bomen geveld, maar dat eiste zijn tol voor wat betreft zijn rug, en dat terwijl
hij al met voetbal had moeten stoppen vanwege zijn knieën. Ze vroegen hem
of hij hoogtevrees had: nee hoor. En zo werd hij tot schilder gepromoveerd,
ook lekker in de buitenlucht. Nu al tweeëntwintig jaar schildert hij de bezittingen van de Maatschappij, en we hebben hem allemaal wel eens daarmee
bezig gezien.
Aaldert lijkt achterin de dertig, maar hij is eenenvijftig, en nog zo kwiek als
een hoentje. Iedere vrijdag gaat hij naar zijn ouders in Zorgvliet om de week
door te praten; zijn moeder maakt dan een lekkere stamppot. Zelf woont hij
in Appelscha in een hoekhuis met een mooie tuin, maar zonder vrouw. Als
vrijgezel denkt hij minder sores te hebben, en met zijn carrière lijkt ook mij
dat waarschijnlijk: behalve van de buitenlucht houdt hij van zijn vrijheid.
Trix van der Bij

De Koloniehof vernieuwt
Een volle koffiekamer van De Koloniehof is
op maandag, 16 mei aanwezig bij de opening
van de nieuwe expositie. Genodigden, waaronder vele vrijwilligers zijn er getuige van
dat burgemeester Jager, altijd actief binnen
het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid, het lint doorknipt dat vervolgens
toegang biedt tot de expositieruimte.
Een frisse, eigentijdse uitstraling, maar voorzien
van veel oude voorwerpen die de geschreven teksten op de wanden kleuring geven, maken de informatie uitstekend toegankelijk voor de bezoekers. Door de ruime opzet is het voor groepen maar

ook voor bezoekers die op hulpmiddelen zijn
aangewezen een prettige ruimte geworden.
Ook de diazaal is geheel vernieuwd. In gemakkelijke nieuwe stoelen is de vaste presentatie
goed en ontspannen te volgen op het nieuwe
breedbeeldscherm. Met trots kunnen het personeel
en de ingeschakelde vrijwilligers de nieuwe opzet
bewonderen. In zeer korte tijd en met een gering,
ongesubsidieerd budget is door hen een prachtige
verbetering aangebracht. Die moet het zeker
kunnen houden totdat De Koloniehof bij de gehoopte aanwijzing tot Werelderfgoed van de
Maatschappij een volgende metamorfose zal
ondergaan.

Bezoekersaantal Lente Fair slaat alles
Ook het tweede weekend van mei is zo’n
weekend waar de weergoden wat mee hebben. Twee prachtige dagen tijdens de Lente
Fair op De Tuinen, samen met veel standhouders zorgden voor een ongekend groot
aantal bezoekers: 12.000!
Het aanbod op de fair was weer heel erg groot: zo’n
150 standhouders boden hun waren aan. Van
luxueuze strand- of tuinstoelen tot de meest verschillende plantensoorten. Tot groot vermaak van
niet alleen de kleintjes liep een herderin met een aantal Drentse Heideschapen midden door het publiek
op het grote terrein van De Tuinen. De onvermijdelijke Border Collie hield ze perfect bijeen maar had
geen enkele belangstelling voor het publiek. Anders
dan voorgaande jaren was vanaf het begin ook het
parkeerterrein bij Ike Visser in gebruik waardoor de
vrijwilligers de constante stroom van bijzoekers prima aankonden. En met een geweldige opbrengst
voor de drie stichtingen op De Tuinen: De Fruithof,
het Corso en De Gehandicaptentuin waren allen het
erover eens: volgend jaar weer!
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Beeldentuin hartverwarmend
Stralend weer! Elk jaar bij de opening van de nieuwe tentoonstelling in
de Beeldentuin van De Koloniehof is het prachtig weer. Zo ook op 23 april
bij de start van de tentoonstelling met als thema Hartverwarmend.
24 Kunstenaars hebben hun eigen interpretatie van dit thema gegeven. Ook
dit jaar weer een zeer gevarieerd aanbod van schilderijen, beelden en sculpturen die verrassende inzichten in het thema geven. De directeur van de Maatschappij van Weldadigheid, Jan Mensink opende de tentoonstelling met een
korte toespraak waarin hij uiteraard niet voorbij kon gaan aan het onderwerp Werelderfgoed en vol trots de kunstenaars kon melden dat zij exposeren op een plaats die naar verwachting binnen een aantal jaren op de
Werelderfgoedlijst van unesco is opgenomen. Met het beschikbaar stellen
van een Drentse kiezelsteen met hartverwarmende tekst voor iedere aanwezige opende hij formeel de expositie waarna het bezoek zich bewonderend door de beeldentuin verplaatste. De tentoonstelling is t/m 21 oktober
tijdens de openingsuren van De Koloniehof te bewonderen.

Tuin met allure
Op vrijdag 10 juni opende burgemeester Jager het
nieuwe terras achter Hotel Frederiksoord. Met een
doortastende veeg van de sabel sloeg hij symbolisch
het terras open door de kop van een fles champagne te
slaan.
De aanwezige gasten waren niet alleen vol lof over deze
martiale daad maar nog meer over het fraaie nieuwe terras in de prachtige achtertuin. Het terras, gelegen in een
mooi groot grasveld, omgeven door de Westerbeeksloot en
het Sterrebos biedt de mogelijkheid voor gelegenheden op
niveau. Een prachtige uitstraling!
Tijdens de bijeenkomst, die naast een netwerkborrel
ook een haringparty was, is met een Amerikaanse veiling
een vaatje Hollandse Nieuwe onder de hamer gebracht. De
familie van Staveren, eigenaars van het hotel, stelden de
opbrengst ter beschikking van een goed doel: de Gehandicaptentuin op De Tuinen in ons dorp. Door volhardendheid
en het zelf tegen zijn zin nuttigen van enkele haringen,
wist veilingmeester Hijlco Komen de opbrengst te krijgen
op g 1450. Een mooi bedrag waar alle bieders gelukkig mee
waren en zeker de beide bestuursleden van de Gehandicaptentuin die het naar verwachting zullen gebruiken voor
de vergroting van het Paviljoen. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar is.
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