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Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu
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. Denkt u erom dat u bij e-mailadres wijziging dit even aan ons doorgeeft ? In Museum De
Koloniehof is altijd een papieren versie verkrijgbaar.
Hijlco Komen en Jan Jansen
agenda
Elke zaterdag in de even weken
Biologische boerenmarkt naast De Koloniehof
Zondag, 4 augustus

frederiksoord — Het aanzicht van Frederiksoord is er sterk op vooruit gegaan nu
eindelijk de totaal verwaarloosde soos aan
de Majoor van Swietenlaan is gesloopt. Een
prima initiatief van de Maatschappij van
Weldadigheid, hoewel de sloop eigenlijk op
het bordje van een ander lag.

Een en ander was voor de Koloniedag
gerealiseerd zodat de bezoekers van die dag
er niets van hebben gemerkt.

sche foto is een foto van de voormalige Rijksschool.
We vonden dat erg goed passen bij het nieuws dat er
verder in deze Star staat over de ontwikkelingen op
de Kievitsschool.
Voor iedereen een doorn in het oog is het feit dat
ons fraaie Hotel Frederiksoord nog steeds niet bezet
is. Dit karakteristieke pand hoort gewoon weer
open te zijn. We weten dat de Maatschappij van
Weldadigheid er alles aan doet om een nieuwe
huurder te vinden en we hopen oprecht dat dat
binnenkort het geval zal zijn. De nieuwe huurder
zal in ieder geval kunnen rekenen op zeer positieve
reacties.

Kolonie Zomermarkt
Weekend, 14 en 15 september
FloraliaCorso
Zondag, 6 oktober
Erfgoedfair
Zondag, 20 oktober
Concert ‘Daria van Bercken’ in Koloniekerkje
Zondag, 10 november
Concert ‘Van Baerle Trio’ in Koloniekerkje
Zondag, 24 november
Winterevenement op de Koloniehof
Zondag, 22 december
Kerstconcert ‘Ensemble Luci Serene’ in Koloniekerkje

In feite ontbreekt het hier nooit aan initiatieven:
Er is nu een fraai terras bij het voormalig Postkantoor, waar men een lekkere kop koffie met wat lekkers kan nuttigen. Tevens is er een nieuw winkeltje
geopend: Moda Mode in tweedehands kleding; gevestigd in het leeggekomen deel van de Mandenmakerij.
Op de openingsfoto staan de vrijwilligers die de
Koloniedag tot een groot succes gemaakt hebben.
Op de dag zelf is een ‘Star Special’ aan alle bezoekers
uitgereikt. Deze ‘Special‘ is later ook huis aan huis
bezorgd omdat we de speciale informatie de inwoners van Frederiksoord en Wilhelminaoord niet
wilden onthouden. Ook wordt deze ‘Special’ nog
naar alle digitale abonnees gestuurd. De histori-

dee

star

Een bulletin uitgegeven voor de bewoners van Frederiksoord en omgeving

1

Honderdste leerling op obs De Kievitshoek in Wilhelminaoord
wilhelminaoord — De vierjarige Olaf Seesing
uit Doldersum is de honderdste leerling van
obs De Kievitshoek in Wilhelminaoord. Een
mijlpaal voor de school, want zoveel leerlingen heeft deze plattelandsschool sinds de jaren tachtig niet gehad.

En dat in een tijd van krimp en sluiting van scholen
vanwege die krimp. Onlangs vierde de school een
klein feestje met alle leerlingen.
Verlegen en beduusd was Olaf Seesing nadat hij
hoorde dat hij de honderdste leerling van de school
is. Olaf is kort geleden vier jaar geworden en ging
voor het eerst naar de basisschool. Een school die de
ouders speciaal hebben uitgekozen, zegt vader
Marc Seesing. ‘Onze dochter Maud zit inmiddels op
deze school. We werden tijdens ons kennismakingsgesprek zeer goed ontvangen. Ook de aandacht in dat gesprek voor het kind sprak ons aan. En
nu onze dochter hier op school zit, gaat onze zoon
ook.’
Olaf Seesing is nu overigens al niet meer de enige
nieuweling. Het leerlingenaantal is al weer gestegen. Deze groei geeft wel aan dat de basisschool in
het koloniedorp in de lift zit. Dat komt ongetwijfeld vanwege de kwaliteit van het onderwijs, de
mooie omgeving en de betaalbaarheid van woningen in het dorp. Jonge gezinnen komen daar toch
op af. Directrice Baukje Huijsse: ‘Ik hoop natuurlijk

dat ouders vooral voor de Kievitshoek kiezen vanwege de onderwijskwaliteit. De afgelopen jaren
hebben we daar hard aan gewerkt.’ De school is een
aantal jaren geleden helemaal verbouwd, het interieur is vernieuwd en ook de lesmethodes zijn sterk
gemoderniseerd. De Kievitshoek is een echte streekschool met leerlingen die uit de hele regio komen.

Op zijn eerste schooldag kreeg Olaf
van directrice Baukje Huijsse een cadeautje
en een t-shirt. Op het t-shirt staat het logo
van de school en nummer honderd dat verwijst
naar leerling nummer honderd.
Uit handen van wethouder Klaas Smidt van de gemeente Westerveld kreeg de honderdste leerling
nog een cadeau. Voor Olaf was het feestje wel even
voldoende. Na de pauze zat hij tussen de kleuters
van juf Mirjam heerlijk te genieten van een banaan.
Het gebak was op en de rust weergekeerd.

Nieuws vanuit Huis Westerbeek
• Per 1 september treedt Sander Simonse (34) uit

•

•
•

Zwolle aan als adjunct-directeur. Hij zal voorlopig de directeur ondersteunen. Daarna volgt
een verdere taakverdeling.
Na de bouwvak zal worden begonnen met de
aanleg van de weg en de ondergrondse infrastructuur van de Vaartweg. Er zijn nu drie opties op een woning aan de Vaartweg. Zodra er
twee opties definitief zijn, wordt gestart met de
bouw.
De bouw van (starters)woningen aan de Vaartweg achter Het Luifeltje wacht nog op aanpassing van het bestemmingsplan.
De Erfgoedfair van het Noorden zal plaatsvinden op zondag 6 oktober op het terrein van

•

•

De Koloniehof. Organisaties en bedrijven, werkzaam op het gebied van bewonen, instandhouden en onderhouden van erfgoed zoals monumentale panden zullen zich daar presenteren.
Naast rondleidingen door Frederiksoord zullen
er lezingen zijn, workshops en speeddates met
specialisten. Voor de muzikale omlijsting zorgen
twee gerenommeerde maar jeugdige vioolensembles.
Voor Hotel Frederiksoord wordt nog steeds
gezocht naar geschikte nieuwe uitbaters. Van de
tijdelijke leegstand is gebruik gemaakt om
scheurvorming aan te pakken o.a. door het stabiliseren van de fundering.
In verschillende bossen in de kolonie zijn vele pa-

den verbeterd door de onderliggende zandgrond

•
•

•

naar boven te halen en daarmee de afwatering
te verbeteren.
In het Sterrebos worden vier houten bruggetjes vernieuwd.
Een brochure van de hand van Heilien Tonckens,
o.a. oud-docent van de Tuinbouwschool, over de
historisch verantwoorde inrichting van tuinen
en erven van koloniewoningen komt dit najaar
uit.
Door Landschapsbeheer is een inventarisatie
gemaakt van de oprijlaan naar Huis Westerbeek.
Naar aanleiding van de resultaten hiervan zal
worden besloten over de restauratie van de
laan.

Kerngroep vraagt uw steun
De Kerngroep Kolonie, de club die probeert in
de kolonie initiatieven te ontwikkelen en te
verbinden, heeft weer een paar stappen gezet.
De Kolonieploeg die kleine klussen in de dorpen
Frederiksoord, Wilhelminaoord en Nijensleek wil
aanpakken, van die kleine zaken als een loszittende stoeptegel of een gat in het hek van het
dierenparkje bij De Menning, die ploeg zoekt
medewerkers. Annie Verboom heeft zich bereid
verklaard om mede de ploeg te trekken. Er wordt
gezorgd voor materiaal en de leden van de ploeg
komen voor de koffie bij elkaar in de kantine van
de Maatschappij in de boerderij bij de rotonde.
Daarna gaan ze aan de slag. Uiteraard zal dat
niet dagelijks zijn maar afhankelijk van de vraag
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een keer per week of twee weken. Heeft u zin om
hieraan mee te werken en u in te zetten om die
kleine ergernissen voor de bewoners aan te pakken? Neem dan contact op met Annie (eventueel
via ons mailadres).

In 2018 bestaat de Maatschappij
van Weldadigheid 200 jaar.
Of we nu wel of niet op de Werelderfgoedlijst
van UNESCO komen, die 200 jaar staat.
Natuurlijk zal er dat jaar het nodige in de kolonie
gebeuren om dat jubileum te vieren. Wat de
Kerngroep nu leuk lijkt, is om naast alle officiële

BoBo-bijeenkomsten, dat jaar te laten bruisen
van activiteiten van en voor de bewoners van de
kolonie. Een aantal mensen heeft zich inmiddels
gebogen over de mogelijkheden en daar zijn
tientallen ideeën uit voortgekomen. Zou u ook al
willen nadenken over mogelijkheden? En het
kan niet gek genoeg zijn: van een Westerbeeksloot survival-expirience tot een internationaal
kolonie voetbaltoernooi of van de regionale
mountainbike kampioenschappen tot een kolonie toneelmarathon in het Sterrebos.
Zoals beloofd zal er in het najaar weer een
info-avond voor bewoners zijn over de stand
van zaken Werelderfgoed. De Kerngroep zal daar
onder andere voorgaande onderwerpen verder
toelichten.
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Samenwerken!
Het hart van de kolonie, het gebied van Koloniehof tot Bakkerij,
klopt maar zwakjes. Er zijn nogal wat lege panden en lege plekken.
De Tuinen verkeren in zwaar weer door het naderende vertrek van
De Noorderbrug uit de Gehandicaptentuin.
De gevolgen voor de drie stichtingen Gehandicaptentuin, Fruithof en Corso
zijn nog niet helemaal duidelijk maar stemmen zeker tot nadenken. Ook zijn
in het gebied veel kleine ondernemers. Maar tussen al die spelers is geen stevige samenhang. Het bestuur van De Tuinen wil bezien of daar verandering
in is te brengen. Daarbij wordt ook het vrijkomen van de Vrijboer-hoeve bij
de rotonde betrokken en vooral als kans gezien. Is het niet mogelijk die een
meer prominente rol te geven waarmee de zichtbaarheid en herkenbaarheid
en dus levensvatbaarheid van die verscholen Tuinen worden vergroot? Is daar

niet ook iets met streekproducten te doen? Zijn er andere samenwerkingsmogelijkheden?
Het bestuur van De Tuinen zoekt in overleg met de Maatschappij binnen
twee richtingen naar mogelijkheden. Er wordt bezien of het gedachtegoed
van generaal Van den Bosch kan worden geactualiseerd door het gebied een
rol te laten vervullen in de nieuwe verantwoordelijkheid van de gemeente op
het gebied van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Te denken valt dan aan scholing en vorming bij de begeleiding naar werk. Ook
wordt bezien of de Tuinbouwschool-traditie binnen Frederiksoord kan worden voortgezet door het accent op groen te leggen zonder andere werkgebieden uit te sluiten.
Er wordt hard nagedacht zodat in het najaar de visie gereed is. We houden
u op de hoogte.

Koloniedag 2013: koud maar goed
Wat een prachtige dag! Ook al leek de 23e mei
in geen velden of wegen op een echte voorjaarsdag, de bezoekers waren vol lof over het
programma.
Al weer vier jaar na de vorige Koloniedag was deze
uitvoering voortreffelijk georganiseerd en was er
voor de echte kolonie-belangstellende veel te zien,
te horen en te doen. Uitstekende lezingen die alle
waren ‘uitverkocht’, boekpresentaties onder meer
van het nieuwe boek De bedelaarskolonie over de
Ommerschans van Wil Schackmann en veel informatiestands met onder andere onze zusterkoloniën
uit Ommerschans en Veenhuizen. Hopelijk zijn de
Belgische koloniën volgende keer ook vertegenwoordigd. Zij horen erbij!
De multi-touch tafels, het zichtbare resultaat
van de jarenlange naspeuringen van Thijs Rinsema
naar de bewoningsgeschiedenis van alle woningen
in de kolonie, trokken volop belangstelling. Indrukwekkend hoe de bewoningsgeschiedenis met
deze nieuwe digitale techniek eenvoudig en begrijpelijk is te herontdekken.
Gidsen liepen met hun toehoorders af en aan

door Frederiksoord en de boevenbus en de tram
door de kolonie zaten op de allervroegste na voortdurend vol. Ook de paardentram die als vervoermiddel in Frederiksoord was ingezet, had niet te
klagen. Veel mensen bezochten met deze tram een
koloniehuisje om in oude kleding een foto van hen
te laten maken of het Koetshuis van Hotel Frederiksoord om daar het toneelstuk van toneelgezelschap Erica bij te wonen: een humoristische kijk op
de vroegere rechtspraak in de kolonie.
Het boevenkoor uit Veenhuizen zong op veel

plaatsen, onder andere op De Koloniehof waar oude
ambachten waren te bewonderen en voor de jeugd
oude kinderspelletjes met hoepels en klossen waren.
Kortom: een prima dag, helaas met te weinig bezoekers maar met een geweldige inzet van veel, heel
veel vrijwilligers die in hun koloniekleding de dag
een nog fraaiere uitstraling gaven. De thuisblijvers
hebben ongelijk gehad maar bij een volgende Koloniedag komt voor hen de herkansing!
Voor een beeldverslag: zie www.koloniedag.nl

Weer een Top Lente Fair
Onder prima omstandigheden vond op 27 en
28 april de Lente Fair plaats op De Tuinen.
Wat vroeger dan normaal omdat een fair in
een weekend met de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag niet voor de hand
ligt.
Maar ondanks die uitvoering vroeg in het jaar was
het weer een mooi weekend. De zaterdag was wat
minder druk maar dat werd ruimschoots gecompenseerd op zondag zodat uiteindelijk net als vorig jaar 12.000 bezoekers de Fair hebben bezocht.
Op het terrein waren 142 exposanten te vinden;
2.900 auto’s moesten een plek krijgen op één van
de parkeerterreinen wat zeker op zondag maar net
ging. De horeca werkte met topdrukte. De toma-
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tenplantjes van De Gehandicaptentuin waren
vroeg op de zondag al niet meer te krijgen: uitverkocht. Ook van de vaste planten van De Gehandicaptentuin was zo weinig over dat er voor eigen
gebruik niet eens genoeg over bleven.
Voor ieder was er wat wils: schapen met hun
onafscheidelijke Border Collie, roofvogels, schminken, suikerspinnen, luchtkussen en kookworkshops. En natuurlijk veel standhouders. Die waren
tevreden over hun verkoop en het publiek genoot
zichtbaar. Om te weten of dat echt zo was, is een
tevredenheidsenquete gehouden. Daar komt binnenkort dus meer duidelijkheid over zodat de Fair
van volgend jaar nog beter kan worden. Die volgende is op 10 en 11 mei, het weekend waarin Moederdag valt. Dus kinderen: alvast noteren!
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Kolonietour naar België
Over de koloniën in de voormalige Zuidelijke Nederlanden is al veel
geschreven.
Nu daar nog eens kijken en dat kan want op woensdag 2 oktober gaat Kolonietour met een luxe touringcar naar de Belgische koloniën Wortel en Merksplas voor een bezoek aan het Gevangenismuseum en de Landloperskapel, een
rondwandeling langs en door de indrukwekkende Grote Hoeve die op dit moment wordt gerestaureerd en een wandeling over de begraafplaats.
Als laatste volgt een rondrit door het gebied voor een kennismaking met
het landschap, dat overduidelijk opmerkelijke overeenkomsten vertoont met
dat van de Nederlandse koloniën.

Deze dag plaatst het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid
in een breder perspectief en levert
mooie verhalen en nieuwe indrukken op!
De dag start met het vertrek om 7.00 uur bij de rotonde waar om 19.00 uur
weer de terugkomst is. Voor het hele programma waarin de busreis, de koffie
met gebak, een prima lunch en een drankje aan boord bij zijn inbegrepen zijn
de kosten A 65,00 p.p.
Inschrijven: www.kolonietour.nl/busreizen/

Soos eindelijk ten onder
Natuurlijk zijn er heel veel bewoners van de koloniën die goede herinneringen
bewaren aan de soos van de leerlingenvereniging CelPiaVio.
Maar sinds de school is verdwenen, verdween ook de ‘glans’ van het gebouw.
Al jaren stond het steeds slechter te worden. En dat op een in het oog springende plaats aan de Majoor van Swietenlaan, de toegang tot de kolonie. Niet
verwonderlijk dus dat veel mensen er zich aan ergerden. En dus ook niet verwonderlijk dat na overleg in de Kerngroep de Dorpsgemeenschap FrederiksoordWilhelminaoord een verzoek schreef aan de eigenaar van het gebouw, de Grontmij en aan de gemeente om het gebouw te slopen. Vlak voor de Koloniedag is
dat ook gebeurd. Na een asbestsanering maakte een stevige kraan korte metten met het krot en verdween het in twee dagen in een aantal containers.

Maar helaas: de actie werd niet uitgevoerd in opdracht
van de Grontmij maar de Maatschappij van Weldadigheid
nam de klus en de kosten op zich.
De eigenaar was zowaar zo vriendelijk geweest om dat de Maatschappij te ‘gunnen’. Een uitstekende actie van de Maatschappij maar het geeft ook maar aan
hoe de Grontmij denkt over maatschappelijk verantwoord ondernemen …

Cor

ontwerp,
ntwerp, opmaak
opma
en drukwerk

Krüter
visuele communicatie

bv

sponsoren
van de star

corkruter@ziggo.nl
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