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We zijn weer goed bezig in de Kolonie!

Frederiksoord Nu
te ervaren hoe positief de benadering van de begeleiding van de mannen die
vanuit het Kiemhuis hun werkzaamheden verrichten , is ten opzichte van
hun mensen. Wat is er nu mooier dan positief te denken en niet steeds ‘Ja,
maar…’ in je achterhoofd te hebben.
Dat positieve denken hebben we ook ervaren toen we onlangs in het
Vlaamse Merksplas waren om de ondertekening van een Charter waarin de
duidelijke intentie is vastgelegd om op de lijst van het Werelderfgoed te komen . Veel dank aan de gastvrije Vlamingen.

Drie geweldige gebeurtenissen die onze kolonie weer in positieve zin
‘op de kaart’ gezet hebben.

frederiksoord — Wat was het heerlijk om de speech van Wubbo
Okkels te horen toen hij een plaquette aanbracht bij een van de
nieuwe huizen aan de Molenlaan. Wubbo straalt een geweldige
hoeveelheid positieve energie uit en hij weet zijn toehoorders op
een enthousiaste en welgemeende manier te boeien met zijn gedachten hoe we met onze aarde moeten omgaan. En wat paste zijn
verhaal prima bij de energie-intentie van de binnenkort op te leveren huizen.

Ook in het verleden zijn er natuurlijk geweldige prestaties geleverd. Zie
hier de foto van de opening van de gehandicaptentuin door Prinses Margriet
nu 25 jaar geleden. Ook veel eer voor de vrijwilligers die altijd maar weer klaar
staan om te helpen
We wensen u weer veel leesplezier en natuurlijk zijn reacties en suggesties
heel erg welkom op star.frederiksoord@home.nl. Via dit e-mailadres kunnen belangstellenden buiten Frederiksoord 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

En over positiviteit gesproken. Ook de opening van het Kiemhuis was een
prachtige happening. Geweldig om te zien hoe het Kiemhuis verbouwd is en
agenda
Elke zaterdag in de even weken

Zondag, 11 november

Biologische boerenmarkt naast

Concert door Cello Octet

De Koloniehof

in Koloniekerkje

Zondag, 5 augustus

Zaterdag, 17 november

Kolonie Zomermarkt op De Koloniehof

Contactdag Begunstigers MvW

Weekend 8 en 9 september

Zondag, 25 november

Corso

Kolonie Wintermarkt op De Koloniehof

Zaterdag 15 september

Zondag, 16 december

Uitstapje Ronde van het Sterrebos

Concert door The Gents in Koloniekerkje

Zondag, 14 oktober

Zondag, 24 december

Ragazze Kwartet in Koloniekerkje

Open Podium in Koloniekerkje
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Wubbo Ockels: ‘Jullie zijn rijk’
frederiksoord — Deze woorden waren op
11 mei de afsluiting van de korte maar indrukwekkende en motiverende toespraak
van Wubbo Ockels. Hij was in de kolonie om
een gedenksteen in te metselen in de muur
van een koloniewoning van de toekomst aan
de Molenlaan.

zijn observaties vanuit de ruimte, viel zijn toespraak bij de vele aanwezigen in vruchtbare aarde.
Het was daarnaast natuurlijk ook mooi dat deze
voorvechter voor duurzaamheid naar Frederiksoord was gekomen voor deze ceremonie. Een sterker bewijs voor de duurzaamheid van de nieuwe
koloniewoningen is niet te krijgen.
Ockels ziet de bewoners van de nieuwe koloniewoningen als vertegenwoordigers van de toekomst die hoop brengen. Zijn opmerking dat hij
binnen niet al te lange tijd met zijn Superbus Frederiksoord zal aandoen, werd met instemmend
applaus ontvangen.

In 1985 was hij de eerste Nederlandse astronaut en
nadien meer dan ooit ambassadeur voor duurzaamheid. ‘Het is zo vreselijk mooi mensen bezig
te zien met de toekomst: de duurzame toekomst.
Er ís maar een toekomst en die is duurzaam. We
kunnen geen poker spelen met die kleine schil van
10 km die om de aarde zit. We moeten van fossiele
brandstof over naar duurzaam. Er is geen andere
weg!’
Door zijn gepassioneerdheid, gesteund door

Nu nog even een nieuwe
duurzame Superbushalte installeren …

Nieuws vanuit Huis Westerbeek
• Op 29 mei is de klankbordgroep Erfgoed Westerbeeksloot - Kolonie Bel- • Wanneer de benodigde fondsen beschikbaar komen, wordt in het kader van

•

•

vedèreproject met vertegenwoordigers uit de kolonie en de Maatschappij
weer bij elkaar gekomen. Gesproken is onder andere over de herinrichting
van de Koningin Wilhelminalaan naar een 60-km weg zodat er weer koloniehuisjes kunnen worden gebouwd. Ook is een voorstel ingediend om
oude namen weer zoveel mogelijk zichtbaar te maken, zowel wat betreft
gebouwen als oude straatnamen en eventueel kolonienamen.
In het najaar zal een informatieavond worden georganiseerd waarin de
voortgang van de voorbereiding voor de werelderfgoedstatus, de herinrichting van de Koningin Wilhelminalaan en de Kerngroep Kolonie aan
bod komen.
Zodra in het najaar alle nieuwe bewoners aan de Molenlaan hun woning
hebben betrokken, zal worden begonnen met de verharding van de weg
met ‘grau stabiel’ en het aanbrengen van laanbeplanting.

Erfgoed Westerbeeksloot begonnen met het vernieuwen van de laanbeplanting voor Huis Westerbeek. Door gestaag verval staan er alleen in het

•
•
•

begin van de laan nog een aantal oude bomen maar ook die worden snel
slechter, onder andere door zonnebrand. Voor 2018 moet er dan weer een
fraaie oprijlaan zijn geschapen.
Op 5 juli zal er in België door alle betrokken overheden een bestuurlijk
convenant worden ondertekend voor de verdere voorbereiding van de status van werelderfgoed.
De werkplaats van de Maatschappij, die nu nog in Hoeve Prinses Marianne huist, zal door de nieuwe agrarische bestemming van de boerderij
voorlopig worden ondergebracht in de Mandenmakerij.
Het voornemen is om in het voorjaar van 2013 bij het 195-jarig bestaan
van de Maatschappij weer een Vrije Kolonistendag te organiseren.

Op weg naar Werelderfgoed
frederiksoord — Het leek wel een schoolreis, het voelde als een schoolreis en het eindigde met een geweldig positief gevoel.
Donderdag, 5 juli reed in de vroege ochtend een bus vol enthousiaste personen, allen met een ‘Johannes van den Bosch’-gevoel richting Merksplas in
Vlaanderen, een van de zuidelijke koloniën van de Maatschappij. Alle personen in die bus zijn in positieve zin betrokken met Frederiksoord/Wilhelminaoord, Willemsoord, Veenhuizen en/of Ommerschans.
Ook in Vlaanderen zijn de mensen erg gedreven om te trachten er gezamenlijk
iets moois van te maken. De gastvrijheid van de Vlamingen is geweldig. Hun
gasten uit het noorden van Nederland werden met open armen ontvangen.
De bijeenkomst in de Kapel van Merksplas-Kolonie had een officieel karakter.
Een groot aantal sprekers voerde het woord waaronder de vice-minister van
de Vlaamse regering. Daarna werden officiële genodigden, bestuurders, gevraagd de Charter te ondertekenen waarin samenwerking op weg naar
Werelderfgoed werd geformaliseerd. Daarna werd het glas geheven door alle
aanwezigen. De Vlaamse gastheren en gastvrouwen hadden voor de verdere
invulling van de dag een uitstekend informatief programma in elkaar gezet.
Tegen half vier werd de terugreis aanvaard en hoewel er niet gezongen werd,
voelde iedereen dat dit een geweldige stap is geweest richting het doel dat
we allemaal willen bereiken: Het Werelderfgoed.
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Toen Minister Plasterk indertijd de Drentse delegatie terugstuurde om – in
schooltermen te blijven - het huiswerk over te doen, heeft hij zich vast niet
gerealiseerd wat een positieve uitwerking zijn beslissing heeft gehad. De poging om op de Werelderfgoedlijst te komen heeft body gekregen door de gezamenlijke drive van Frederiksoord/Wilhelminaoord, Veenhuizen, Willemsoord,
Ommerschans, Wortel en Merksplas.
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Kiemhuis: van bouwval tot pareltje
De deelnemers aan de begeleidingsprogramma’s van Bureau Ecolan
mogen trots zijn op hun nieuwe behuizing.

Het was een rijksmonument, maar daar was dan ook alles mee gezegd,
totdat er een nieuwe bestemming voor het Kiemhuis was gevonden
en, zeker niet onbelangrijk, fondsen voor herstel beschikbaar kwamen. Na een grondige restauratie is er van de voormalige, volledig
vervallen ruimte om pootaardappelen te laten kiemen een prachtig en
goed bruikbaar gebouw gemaakt.

De binnenploeg kan er prima uit de voeten en de buitenploegen, die in de kolonie veel opschoonwerk doen aan lanen, hebben er een prachtige uitvalsbasis
mee gekregen. Op vrijdag 8 juni werd het gebouw in aanwezigheid van vele
genodigden en natuurlijk de gebruikers officieel geopend. Op zaterdag 9 juni
was het gebouw voor de koloniebewoners te bezichtigen. Daar is volop gebruik van gemaakt. Jan Meijer, directeur van Ecolan: ‘We hebben erg veel
leuke en positieve reacties gekregen. De bezoekers zien dat met wat steun in
de rug en goede begeleiding onze deelnemers prima werk in de omgeving
doen. We staan altijd open voor ideeën over nog meer mogelijke werkzaamheden die we kunnen uitvoeren. Mensen kunnen gerust eens bij ons binnenlopen om over suggesties te komen spreken. We willen graag tussen de bewoners van dit gebied staan en niet ernaast.’
Dat dit geen loze woorden zijn bleek wel uit het antwoord op een vraag van
een oudere dame die inmiddels last van fysieke beperkingen had gekregen en
haar grasveldje niet meer kon doen: we komen wel effe langs. Geen uitnodiging voor luie tuiniers maar wel betrokkenheid bij de omgeving. En dat zien
we graag in de kolonie.

Van Swietenfestival laat van zich horen
Een nieuw festival organiseren in Frederiksoord? Je moet maar durven. En die durf
heeft het nodige opgeleverd.
Zo’n 1000 jongeren bezochten de grote tent bij de
rotonde. Zowel de jongerenavond op vrijdag als
de zaterdagavond werden naar verwachting bezocht. Maar de zondagavond, koninginnenacht,
overtrof de verwachtingen. De tent was vol: er
kon niemand meer bij.

Nog belangrijker: de bezoekers aan het festival
waren enthousiast. En dan zijn de organisatoren
en de dertig vrijwilligers ook enthousiast. Voor de
omgeving was het wel even wennen aan drie
avonden erg luide muziek die bovendien bij de
meesten niet op het favorietenlijstje stond. Maar
die meesten gunnen de jongelui hun pleziertje.
Volgend jaar naar verwachting weer, en dan
waarschijnlijk ook met een eigen ordedienst.

Gehandicaptentuin kwart eeuw actief
Op 1 juli was het 25 jaar geleden dat Prinses
Margriet de Gehandicaptentuin Frederiksoord opende. De Tuinbouwschool wilde in
het kader van haar eeuwfeest iets doen voor
de omgeving, waarbij het idee voor een tuin
voor aangepast tuinieren ontstond.
De tuin werd gerealiseerd op het schoolterrein.
Toen met het sluiten van de school de grond in
1999 in andere handen overging, is besloten de
tuin te behouden door haar te verplaatsen naar de
huidige locatie. In 2003 kon de tuin worden heropend nadat deze steen voor steen en plant voor
plant door de vele vrijwilligers was overgebracht.
Een knap staaltje werk, zeker omdat er nagenoeg
geen subsidie voor beschikbaar was.
De tuin steunt op drie pijlers: de Lente Fair als
belangrijke bron van inkomsten, de Noorderbrug
die in Frederiksoord nog steeds een heel belangrijke plaats voor dagactiviteiten ziet, en natuurlijk
de vele vrijwilligers.
Het 25-jarig bestaan van de tuin werd gevierd
door een bijeenkomst voor de vrijwilligers op
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29 juni, waar het plan voor de aanpassingen van de
tuin werd gepresenteerd en de voorzitter Pieter
Bos zijn droom van een verbreding naar gemakstuinieren ontvouwde. Op zaterdag 30 juni was er
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een open dag waarbij vele, echt geïnteresseerde bezoekers een kijkje kwamen nemen. Ook oud-leerlingen van de school waren in groten getale aanwezig. Op nu naar de 50 jaar.
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De ondernemer aan het woord… Arend Sjabbens
Een afspraak met Arend Sjabbens is gauw gemaakt en wanneer ik in
Diever arriveer word ik gastvrij ontvangen op het kantoor van Arend.
De vader van Arend , Dick Sjabbens , is zo’n 35 jaar geleden in Diever met z’n
bedrijfje gestart vanuit een garage. En als je nu ziet wat ‘staat’ dan realiseer je
je dat er in die relatief korte periode een prima onderneming is neergezet.
Arend volgde zijn vader in het jaar 2000 op. Er zijn nu 18 medewerkers actief in
zijn bedrijf en – wat ik nog belangrijker vind - er is een groot aantal van hen
dat al vele jaren bij hem werkt. Ook dit jaar is er weer een tweetal jubilarissen.
Een van zijn mensen werkt zelfs al ruim 35 jaar voor het bedrijf. Dat getuigt
van een goede werksfeer. Ook heel belangrijk is dat hij steeds meer verantwoordelijkheid bij zijn mensen neerlegt, dat hij niet meer alles alleen beslist
maar ook relevante zaken aan zijn mensen overlaat. Een teken van modern
ondernemerschap. Het bedrijf ‘Dick Sjabbens’ is nu in de wijde omgeving een

begrip geworden. Sinds een aantal jaren zie je de bedrijfswagens ook vaak in
Frederiksoord rijden.
De eerste klus die het bedrijf ‘Dick Sjabbens’ in Frederiksoord had, was de
aanpassing van ‘De Bakkerij’ Vol enthousiasme vertelt Arend over de samenwerking met Hilco Broekman en Jan Mensink. Een samenwerking die leidde
tot de bouw van de energiezuinige huizen aan de Molenlaan en de restauratie
van het Kiemhuis. Terloops krijg ik van Arend te horen waarom het zo belangrijk is zorgvuldig met energie om te gaan. Even denk ik: ‘Hij kon wel les gehad
hebben van Wubbo Okkels’, zo heeft hij zich in deze problematiek gestort en
hij vertelt er met veel enthousiasme en overtuiging over. Tijdens de terugrit
naar Frederiksoord ontdek ik dat zijn les over verantwoord energiegebruik
mij heeft doen beseffen dat ik ook maar weer eens het energieverbruik in onze
woning moet gaan checken. Waar een goed gesprek al niet toe kan leiden…
Jan Jansen

Lente Fair groots
De aanloop was nat, erg nat en winderig. Maar
naarmate het weekend van 12 en 13 mei naderde, werd het weer beter, en de stemming
onder de vrijwilligers werd er ook niet slechter op.
Was de uitvoering van vorig jaar al een topper, dit
jaar sloeg werkelijk alle records. Ruim 3000 bezoekers meer, een record van meer dan 100 standhouders en een uitermate soepel lopende organisatie.
Geen wonder dat er alleen maar opgewekte mensen waren te vinden. Zeker het bestuur van mede-

organisator de Gehandicaptentuin was meer dan
tevreden, maar ook de besturen van de Fruithof en
het Corso, die delen in de opbrengst van parkeren
en horeca, hadden een prima weekend. De tientallen vrijwilligers liepen soms hun benen onder het
lijf vandaan om bij het parkeren en in de horeca
de zaken goed draaiend te houden. Honderden
hamburgers vonden hun weg naar hongerige bezoekers en de tomatenplantjes van de Gehandicaptentuin waren ruim voor sluiting uitverkocht.
Een vlekkeloze fair die voor volgend jaar weer
op het programma staat (27 en 28 april).

Zeskamp in het Sterrebos
Al bijna tien jaar wordt het door en in Nijensleek georganiseerd: een zeskamp voor gemengde teams voor jong en oud.
In de Kerngroep Kolonie werd het idee geopperd om het tegen Wilhelminaoord op te nemen. Die uitdaging durfden Nijensleek en Wilhelminaoord aan,
en dus werd op zaterdag 30 juni de strijd aangebonden op neutraal terrein
in Frederiksoord.
Twaalf teams streden om eeuwige roem en de eer van het dorp. Maar
in elk geval kreeg de samenwerking tussen de inwoners van de dorpen een
geweldige oppepper, niet in het minst door de bijeenkomst na de topprestaties. Wie heeft gewonnen? Dat is voor de deelnemers een weet, en
wilt u het het volgend jaar echt zelf weten? Meedoen! De eerste besprekingen voor het samenstellen van een team uit Frederiksoord zijn inmiddels
begonnen…
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sponsoren van de star

corkruter@ziggo.nl
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