Kolonieturfjes: de maagd van celpiavio
De leerlingen van CELPIAVIO, de leerlingenvereniging van de Tuinbouwschool,
waren trouwe deelnemers aan het Floralia Corso. Elk jaar reed op de tweede zaterdag in september een wagen van de
tuinbouwschool mee in de stoet.
De Floraliacommissie bepaalde voor ieder
Corso een thema. Eind jaren zeventig was gekozen voor het thema Sterrenbeelden. Maanden tevoren werden overal wagens gebouwd.

Op de vrijdag voor het Corso werden de corsowagen met skeletten van draad, tempex en stro
verzameld in de grote tent aan de Wynoldieweg. Daar werden duizenden dahlia’s op de
wagens geprikt. Dat prikken was een kunst
apart. De tuinbouwschool had het sterrenbeeld
Maagd toegewezen gekregen. Op de wagen van
de tuinhazen was een grote stevige dame gebouwd. Ze werd ‘beprikt’ met een slordige
40.000 dahlia’s. Dat was een hele klus en het was
duidelijk dat het de tuinhazen aan ervaring

ontbrak. Toen tegen een uur of twee in de nacht
de meeste wagens klaar waren was de Maagd
nog maar half aangekleed. Al gauw ging het hilarische gerucht door de tent dat de Maagd
deze nacht waarschijnlijk niet klaar zou
komen. Maar tegen half acht in de morgen werden de laatste dahlia’s vastgezet. De Maagd van
celpiavio was nog net op tijd klaar. Tijdens de
rondtocht die middag deed het verhaal van de
Maagd ook de ronde door het publiek. Er was
extra veel applaus voor de Maagd. Adeneilander

En weer waren er enthousiaste reacties over het
parcours door het cultuurhistorische landschap
met zijn prachtige natuur. Met de invoering
van een 2,5 km parcours werd er duidelijk in een
behoefte voorzien. Jongeren en minder geoefende lopers kregen zo ook de kans om aan de loop
deel te nemen. Zoals gebruikelijk was de canicross, zeker ook voor de toeschouwers, genieten
geblazen. Vooral waar hond en loper/loopster
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Kolonieloop in de lift
Meer deelnemers dan er startnummers
voorhanden waren. Echt een luxe probleem maar wel een teken dat de Kolonieloop een succes is. Ruim 500 deelnemers legden op 2e Pinksterdag de 2,5, vijf
of tien km hardlopend af door de kolonie.

Een bulletin uitgegeven
voor de bewoners van Frederiksoord
en omgeving

een verschillende interpretatie van de af te leggen route hadden, was volop hilariteit te bespeuren. Maar knap blijft het om met zo’n viervoeter de uitdaging aan te gaan.
Mooi ook dat de Kinder-Kolonieloop die
enige tijd eerder plaatsvond, een mooi bedrag
voor het zwembad opleverde. De winnende school,
de Hoekstee uit Vledder heeft terecht mogen genieten
van een speciale ontvangst op De Koloniehof.
Jammer dat het bedrijf dat de tijdwaarneming voor zijn rekening nam één cruciaal foutje
heeft gemaakt waardoor er geen tijden konden
worden gegeven. Maar keurig dat het betreffende bedrijf de schuld hiervoor publiekelijk volledig op zich heeft genomen. Ook dat is sportiviteit! Volgend jaar nog beter.

agenda
Elke zaterdag - Biologische boerenmarkt
op het grote parkeerterrein van De Tuinen
Zondag,21 augustus - Koloniebelevenis
Frederiksoord in De Koloniehof
Weekend 10 en 11 september - Corso

Lente Fair weer als vanouds
Onder uitstekende weersomstandigheden
is dit jaar de Lente Fair gehouden. Dat vertaalt zich direct in mooie bezoekersaantallen: meer dan 11.500 mensen kwamen
een kijkje nemen. De zaterdag was, misschien wel vanwege het erg warme weer,
wat rustiger maar de zondag, Moederdag,
maakte dat ruimschoots goed. Daardoor

werden de aantallen van vorig jaar verbeterd. Een gezellige fair met meer dan
120 standhouders, veel activiteiten en muziek. Dat zorgde voor een uitstekende sfeer
en opgewekte mensen. Volop lof was er te
horen over de organisatie en de gastvrijheid. Dat mogen de vele vrijwilligers van de
Van Swietentuin zich aantrekken.

Een huifkar en de Kolonietram brachten
de bezoekers van het parkeerterrein naar
en van het evenemententerrein. Een service die erg werd gewaardeerd. Wat door
de penningmeester werd gewaardeerd,
was het financiële resultaat. Dat is hard
nodig om alle verbeteringen aan de tuin te
kunnen bekostigen. Een prima weekend.

frederiksoord — Op de openingsfoto is
prachtig te zien hoe basisschoolleerlingen kunnen genieten van een bezoek aan
De Koloniehof.

De leerlingen van
basisschool De Hoekstee uit Vledder
hadden het hoogste sponsorbedrag
voor het Bosbad Vledder opgehaald.
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Krüter

Als beloning zijn alle leerlingen , van groep 1
tot en met groep 8 , samen met de leerkrachten
en een aantal ouders een halve dag te gast geweest op de Koloniehof en hebben ze via allerlei activiteiten, zoals de was doen met een wasbord, schrobben, steltlopen, knikkeren, hoepelen, schoolgaan, Franse liedjes zingen en
luisteren naar de historie van de Maatschappij van Weldadigheid ervaren dat het leven
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voor kinderen en ouders vroeger toch heel anders was dan nu.
Sinds de werkzaamheden in het Sterrebos
zijn opgestart is hierover veel commotie ontstaan. Toch moet gesteld worden dat het beheer van het Sterrebos juist is gericht op het
behoud van de cultuurhistorische waarde en
de natuurwaarde van het Sterrebos. In een
apart artikel gaan we als redactie dieper in op
deze materie.
De historische foto is ons toegestuurd
door Bob Veldman, eigenaar van Het Huygens
Huys. Het is een geschilderde uitgave van de
tekst uit de Staatscourant van 1818 waarin de
geboorte van de plaatsnaam Frederiksoord
wordt aangekondigd. Het is geschilderd door
de kunstschilder/restaurateur Posthuma uit
Harlingen.
We wensen u weer veel leesplezier en na-

Een bulletin uitgegeven voor de bewoners van Frederiksoord en omgeving

tuurlijk zijn reacties en suggesties heel erg
welkom op star.frederiksoord@home.nl. Via
dit e-mailadres kunnen belangstellenden buiten Frederiksoord, Wilhelminaoord en Nijensleek een digitale versie van De Star aanvragen. Denkt u erom dat u e-mailadres wijzigingen even aan ons doorgeeft! In Museum De Koloniehof en in Hotel Frederiksoord is altijd een
gratis papieren versie verkrijgbaar.
Hijlco Komen en Jan Jansen
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Nieuws vanuit Huis Westerbeek

Volgende stap voor de Vrije Kolonie

• Voor nieuwe Koloniewoningen van de

Ook al is het een nogal bureaucratische stap, het is nodig om een
omvangrijk project op een goede koers en op tempo te houden.
Vrijdag, 8 juli, heeft de Stuurgroep de Vrije Kolonie het projectplan
voor de verdere ontwikkeling vastgesteld.

toekomst staan nog twee opties aan de

Vaartweg, een aan de van Eemneslaan en
een aan de Koningin Wilhelminalaan
open.
• De bouw van de koloniewoning aan de
Koningin Wilhelminalaan die met
Crowdfunding wordt gefinancierd, gaat
voorspoedig. Naar verwachting wordt de
woning in oktober opgeleverd.
• De Molenlaan is inmiddels over de gehele
lengte voorzien van een nieuw wegdek van
PadVast.
• Er wordt hard gewerkt om een deel van de
tentoonstelling ‘24 Uur met Willem’ die
nu is te zien in het Nationaal Archief in

Den Haag naar Frederiksoord te halen. Het
gaat dan om het gedeelte over Willem I die
zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in de
beginfase van de koloniën.
• Er is volop gereageerd op de vacature voor
directeur van de Maatschappij. Tientallen
belangstellende hebben zich gemeld. Bij
de selectie wordt een extern bureau
ingeschakeld.
• Vanaf oktober zullen leerlingen van de
groepen 7 en 8 van de basisscholen uit de
gemeente Westerveld weer een programma volgen op De Koloniehof. Vooraf
krijgen ze op school al het verhaal van de
koloniën te horen.
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Een duurzaam gebiedsontwikkelingsplan voor de Vrije Kolonie gebaseerd op het grotere gedachtengoed van Johannes van den Bosch
en relevant gemaakt voor de toekomst.
Er zijn zes deelgebieden gedefinieerd die elk een ‘kwartiermaker’ krijgen. Deze gaan er voor zorgen dat eind dit jaar het project
vast ligt en een projectplan ter realisering is geschreven. De zes gebieden zijn: het Koloniecentrum, het Hart van Frederiksoord (het

JEF-reuring in de oude school
Na het vertrek van Oranjeborg was het maar een stille toestand, daar op het voormalige schoolterrein. Sinds kort is daar
verandering in gekomen: JEF is van de boerderij in de oude
school getrokken.

Onderhoud aan het Sterrebos
Er is nogal wat reuring ontstaan over het onderhoud aan het
Sterrebos. Een paar dingen op een rij.

Kappen in het broedseizoen en het ‘vernielen’
van het bos zijn, kort door de bocht,
de grootste problemen van een aantal mensen.
Uiteraard is het jammer wanneer bomen verdwijnen. Dat heeft
elk mens wel in zich. Wanneer de reden waarom en de manier
waarop duidelijk zijn, kan dat gevoel minder worden of verdwijnen.
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oude schoolterrein), ondernemen in Groen en Food, zichtbaarheid
cultuur landschap, sociaal maatschappelijke innovaties en vrijetijdseconomie en toerisme. De gemeente en de provincie leveren de
kwartiermaker voor de laatste twee gebieden.
Het wordt nog een stevige klus want elk van de zes gebieden, zo
meteen projecten, bestaat ook weer uit een scala aan deelprojecten. En die hebben allen ook nog vele raakvlakken. Voor het overkoepelende Programmabureau dus een zware taak om dat hele
proces te begeleiden. Versterking van dat bureau is dan ook een serieuze optie.
Zodra meer duidelijk is over de inhoud van de projecten worden
uiteraard de bewoners geïnformeerd.

Het beheer van het bos gebeurt in lijn met de Geragscode Bosbeheer. Onder andere de vbne, de Vereniging van Bos- en
Natuureigenaren waarvan grote organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten lid zijn, maakt gebruik van deze
code.
Omdat het Sterrebos voor meer dan 80% uit naaldbomen
bestaat, wordt het beschouwd als naaldbos. Daarom is het
toegestaan om ook in het broedseizoen te dunnen. Vooraf
dient een flora- en faunaonderzoek te worden uitgevoerd. De
Bosgroep Noord die daarvoor is gecertificeerd, heeft dat gedaan. Bomen met nesten en holen, dassenburchten, bijzondere vegetatie, mierenhopen en andere te beschermen elementen zijn voorzien van een ‘panieklint’. Daar moet bij worden
weggebleven en bomen met nesten komen pas na het broedseizoen aan bod. Loofbomen zijn ook pas na 15 juli aan de
beurt, conform de Gedragscode Bosbeheer. Ongetwijfeld is er
bij de vele bomen die zijn gemarkeerd voor kap wel een enkele
over het hoofd gezien of heeft een vogelpaar na het onderzoek
alsnog besloten een nest te bouwen. Dat is natuurlijk jammer
maar gelukkig beperkt. Uitdunnen in voor- of najaar, wat uiteraard de voorkeur verdient, is onmogelijk door de vele regen
in die periodes. De bodemstructuur zou daarmee onherstelbaar worden vernield waardoor de basis voor het hele ecosysteem is verdwenen.
Natuurlijk zal het hout dat uit het bos komt een waarde
hebben, nodig om het onderhoud uit te kunnen voeren. Dat
ook aan de belevingswaarde wordt gedacht is o.a. te zien bij
het trip-trap bruggetje waar twee majestueuze bomen van het
type Abies Nobilis zijn blijven staan. Doordat ze nu meer ruimte hebben is het zicht erop nog fraaier geworden. Door de
houtkap is meer licht in het bos gekomen waardoor jonge bomen meer mogelijkheden krijgen en meer en andere vogels
een kans. Net zoals in een tuin moet er gesnoeid worden om
het bos vitaal te houden zodat ook onze kinderen en kleinkinderen van het Sterrebos kunnen genieten. We kunnen iedereen aanraden om een wandeling door het bos te maken. En …
ongetwijfeld zal bij een volgende onderhoudsbeurt het wat,
waarom en hoe vooraf goed worden gecommuniceerd.
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En dat niet alleen met hun bureaus. De vele ruimtes gaan ook gebruikt
worden voor z.g. jef-werkt plaatsen. jef begeleidt voor het uwv en
Sociale Diensten mensen naar werk. En soms is dat werk dat de gebruikers van de diensten van jef zelf creëren. Dat gebeurt dus in die
jef-werkt plaatsen. Op vier gebieden concentreren zij zich: Social
Media, Healthy Aging, Administratie en Brocante. Door samen te werken ontstaan er volwaardige producten die weer in de markt kunnen
worden gezet.
Er gebeurt dus weer het nodige op het verlaten terrein, er is weer
volk bezig en het past naadloos in de gedachte van generaal Van den
Bosch: mensen naar een hoger niveau tillen zodat zij weer voor zichzelf

kunnen zorgen. Iedereen is welkom om aan de mega-tafel die deze vakantieperiode wordt gemaakt, aan te schuiven en een kop koffie te
drinken. Zeker een keer doen!

De Ondernemer aan het woord … Maarten en Ria van Dijk
We zitten nog niet aan tafel of Maarten
steekt spontaan van wal. Ria en hij hebben nu precies 20 jaar hun bedrijf in
Nijensleek. Dat kwam er natuurlijk niet
zo maar vanzelf. Maarten is vanuit de
randstad na een aantal omzwervingen
hier beland. Zijn vader had daar een kledingzaak. Maarten werkte als jongen in
de tuinbouw en hielp ook zijn vader in
de zaak.

Hij besloot toch uit het westen te vertrekken
en belandde op de B’ULAH-hoeve
in De Bult waar hij Ria
die uit Amsterdam kwam, leerde kennen .
Samen zijn ze toen naar Doetinchem verhuisd waar Maarten 9 jaar werkte op een kwekerijtje waar hij verstandelijk gehandicapte
jongeren begeleidde. Ondertussen groeide bij
hem de behoefte om een eigen bedrijfje te beginnen.
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Heel toevallig kwamen ze in contact met
een ambtenaar van de toenmalige gemeente
Vledder die hen wees op een bedrijventerrein
in Nijensleek. Maarten en Ria waren meteen
enthousiast. Ze konden hun plek uitkiezen
en Maarten en Ria besloten de ‘gok te wagen’.
Eerst werd de grond gehuurd maar nu is het
hun eigendom. Achteraf blijkt het een goede
gok. Natuurlijk hebben ze ook mindere jaren
gekend, maar door positief te denken en te
handelen is het Maarten en Ria gelukt er een
prachtig bedrijf van te maken. Ze realiseerden zich dit jaar opeens dat hun PlantenrijkvanDijk nu al 20 jaar bestaat en hebben helemaal vergeten dit te vieren. In feite omdat ze
het heel erg druk hebben. De klanten komen
overal vandaan en tijdens ons gesprek kwam
er zelfs een echtpaar uit Haarlem. Dit echtpaar heeft een zomerhuisje in Doldersum en
komt zeer regelmatig planten kopen bij
Maarten en Ria. Zowel de man als de vrouw
roemen de klantvriendelijkheid en de gast-

Een bulletin uitgegeven voor de bewoners van Frederiksoord en omgeving

vrijheid van de ‘van Dijken’ en van alle medewerkers van het bedrijf.
Dit zal niemand verbazen want een ieder
die planten of struiken komt kopen, ervaart
hetzelfde.
Heel vaak werken er ook in de drukke perioden jongeren die via Humanitas of Hoeve
Boschoord bij hen komen. Door de positieve
manier van benaderen voelen die zich helemaal thuis bij Maarten en Ria. Op dit moment zijn er 8 jongeren aan het werk en het
plezier straalt er vanaf.
Aan het eind van het zeer gezellige gesprek wilde Maarten nog graag even wat
kwijt. Hij sprak over het positieve gevoel dat
dit schitterende gebied oproept. Het geeft een
grote meerwaarde aan je leven. Je moet de
pracht zien en er van genieten.
Spontane woorden waar we helemaal achterstaan.
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er zelfs een echtpaar uit Haarlem. Dit echtpaar heeft een zomerhuisje in Doldersum en
komt zeer regelmatig planten kopen bij
Maarten en Ria. Zowel de man als de vrouw
roemen de klantvriendelijkheid en de gast-
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vrijheid van de ‘van Dijken’ en van alle medewerkers van het bedrijf.
Dit zal niemand verbazen want een ieder
die planten of struiken komt kopen, ervaart
hetzelfde.
Heel vaak werken er ook in de drukke perioden jongeren die via Humanitas of Hoeve
Boschoord bij hen komen. Door de positieve
manier van benaderen voelen die zich helemaal thuis bij Maarten en Ria. Op dit moment zijn er 8 jongeren aan het werk en het
plezier straalt er vanaf.
Aan het eind van het zeer gezellige gesprek wilde Maarten nog graag even wat
kwijt. Hij sprak over het positieve gevoel dat
dit schitterende gebied oproept. Het geeft een
grote meerwaarde aan je leven. Je moet de
pracht zien en er van genieten.
Spontane woorden waar we helemaal achterstaan.
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Kolonieturfjes: de maagd van celpiavio
De leerlingen van CELPIAVIO, de leerlingenvereniging van de Tuinbouwschool,
waren trouwe deelnemers aan het Floralia Corso. Elk jaar reed op de tweede zaterdag in september een wagen van de
tuinbouwschool mee in de stoet.
De Floraliacommissie bepaalde voor ieder
Corso een thema. Eind jaren zeventig was gekozen voor het thema Sterrenbeelden. Maanden tevoren werden overal wagens gebouwd.

Op de vrijdag voor het Corso werden de corsowagen met skeletten van draad, tempex en stro
verzameld in de grote tent aan de Wynoldieweg. Daar werden duizenden dahlia’s op de
wagens geprikt. Dat prikken was een kunst
apart. De tuinbouwschool had het sterrenbeeld
Maagd toegewezen gekregen. Op de wagen van
de tuinhazen was een grote stevige dame gebouwd. Ze werd ‘beprikt’ met een slordige
40.000 dahlia’s. Dat was een hele klus en het was
duidelijk dat het de tuinhazen aan ervaring

ontbrak. Toen tegen een uur of twee in de nacht
de meeste wagens klaar waren was de Maagd
nog maar half aangekleed. Al gauw ging het hilarische gerucht door de tent dat de Maagd
deze nacht waarschijnlijk niet klaar zou
komen. Maar tegen half acht in de morgen werden de laatste dahlia’s vastgezet. De Maagd van
celpiavio was nog net op tijd klaar. Tijdens de
rondtocht die middag deed het verhaal van de
Maagd ook de ronde door het publiek. Er was
extra veel applaus voor de Maagd. Adeneilander

En weer waren er enthousiaste reacties over het
parcours door het cultuurhistorische landschap
met zijn prachtige natuur. Met de invoering
van een 2,5 km parcours werd er duidelijk in een
behoefte voorzien. Jongeren en minder geoefende lopers kregen zo ook de kans om aan de loop
deel te nemen. Zoals gebruikelijk was de canicross, zeker ook voor de toeschouwers, genieten
geblazen. Vooral waar hond en loper/loopster
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Kolonieloop in de lift
Meer deelnemers dan er startnummers
voorhanden waren. Echt een luxe probleem maar wel een teken dat de Kolonieloop een succes is. Ruim 500 deelnemers legden op 2e Pinksterdag de 2,5, vijf
of tien km hardlopend af door de kolonie.
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een verschillende interpretatie van de af te leggen route hadden, was volop hilariteit te bespeuren. Maar knap blijft het om met zo’n viervoeter de uitdaging aan te gaan.
Mooi ook dat de Kinder-Kolonieloop die
enige tijd eerder plaatsvond, een mooi bedrag
voor het zwembad opleverde. De winnende school,
de Hoekstee uit Vledder heeft terecht mogen genieten
van een speciale ontvangst op De Koloniehof.
Jammer dat het bedrijf dat de tijdwaarneming voor zijn rekening nam één cruciaal foutje
heeft gemaakt waardoor er geen tijden konden
worden gegeven. Maar keurig dat het betreffende bedrijf de schuld hiervoor publiekelijk volledig op zich heeft genomen. Ook dat is sportiviteit! Volgend jaar nog beter.

agenda
Elke zaterdag - Biologische boerenmarkt
op het grote parkeerterrein van De Tuinen
Zondag,21 augustus - Koloniebelevenis
Frederiksoord in De Koloniehof
Weekend 10 en 11 september - Corso

Lente Fair weer als vanouds
Onder uitstekende weersomstandigheden
is dit jaar de Lente Fair gehouden. Dat vertaalt zich direct in mooie bezoekersaantallen: meer dan 11.500 mensen kwamen
een kijkje nemen. De zaterdag was, misschien wel vanwege het erg warme weer,
wat rustiger maar de zondag, Moederdag,
maakte dat ruimschoots goed. Daardoor

werden de aantallen van vorig jaar verbeterd. Een gezellige fair met meer dan
120 standhouders, veel activiteiten en muziek. Dat zorgde voor een uitstekende sfeer
en opgewekte mensen. Volop lof was er te
horen over de organisatie en de gastvrijheid. Dat mogen de vele vrijwilligers van de
Van Swietentuin zich aantrekken.

Een huifkar en de Kolonietram brachten
de bezoekers van het parkeerterrein naar
en van het evenemententerrein. Een service die erg werd gewaardeerd. Wat door
de penningmeester werd gewaardeerd,
was het financiële resultaat. Dat is hard
nodig om alle verbeteringen aan de tuin te
kunnen bekostigen. Een prima weekend.

frederiksoord — Op de openingsfoto is
prachtig te zien hoe basisschoolleerlingen kunnen genieten van een bezoek aan
De Koloniehof.

De leerlingen van
basisschool De Hoekstee uit Vledder
hadden het hoogste sponsorbedrag
voor het Bosbad Vledder opgehaald.

Cor

sponsoren

Krüter

Als beloning zijn alle leerlingen , van groep 1
tot en met groep 8 , samen met de leerkrachten
en een aantal ouders een halve dag te gast geweest op de Koloniehof en hebben ze via allerlei activiteiten, zoals de was doen met een wasbord, schrobben, steltlopen, knikkeren, hoepelen, schoolgaan, Franse liedjes zingen en
luisteren naar de historie van de Maatschappij van Weldadigheid ervaren dat het leven

bv

visuele communicatie

corkruter@ziggo.nl
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voor kinderen en ouders vroeger toch heel anders was dan nu.
Sinds de werkzaamheden in het Sterrebos
zijn opgestart is hierover veel commotie ontstaan. Toch moet gesteld worden dat het beheer van het Sterrebos juist is gericht op het
behoud van de cultuurhistorische waarde en
de natuurwaarde van het Sterrebos. In een
apart artikel gaan we als redactie dieper in op
deze materie.
De historische foto is ons toegestuurd
door Bob Veldman, eigenaar van Het Huygens
Huys. Het is een geschilderde uitgave van de
tekst uit de Staatscourant van 1818 waarin de
geboorte van de plaatsnaam Frederiksoord
wordt aangekondigd. Het is geschilderd door
de kunstschilder/restaurateur Posthuma uit
Harlingen.
We wensen u weer veel leesplezier en na-
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tuurlijk zijn reacties en suggesties heel erg
welkom op star.frederiksoord@home.nl. Via
dit e-mailadres kunnen belangstellenden buiten Frederiksoord, Wilhelminaoord en Nijensleek een digitale versie van De Star aanvragen. Denkt u erom dat u e-mailadres wijzigingen even aan ons doorgeeft! In Museum De Koloniehof en in Hotel Frederiksoord is altijd een
gratis papieren versie verkrijgbaar.
Hijlco Komen en Jan Jansen
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