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frederiksoord — Schreven we de vorige
keer dat de afgelopen periode hectisch is ge-
weest dan moeten we nu constateren dat de
zomermaanden bijna tumultueus waren. 

De inloopvoorlichting over Residence Frederiks-
oord werd zeer goed bezocht. Het plan op zich werd
positief ontvangen, alleen een aantal elementen
stuitte op bezwaren. De hoogte van het zorghotel
en de zorgvilla’s vormt het grootste probleem om-
dat men vreest dat het niet past in het ‘beschermd
dorpsgezicht’, en eerlijk gezegd kunnen we ons dat
heel goed voorstellen. Het zou niet onverstandig
zijn wanneer de ontwikkelaars en de gemeente zich
nog een keer over de plannen bogen en de pro-
testen zeer serieus namen ook al is de toonzetting
van de ingediende zienswijzen wel erg negatief.

De openingsfoto is een afbeelding 
van een boom op het kerkhof 

die door Alice de Boer is ‘ontdekt’.  

Het is een apostelboom: een boom die is geplant
als twaalf aparte bomen, die daarna met elkaar zijn
vergroeid en vervolgens weer breeduit groeien.
Nadat zij in Schotland op zoek was geweest naar
zo’n boom zag zij bij een van haar bezoeken aan de
begraafplaats aan de Oranjelaan dat er daar nota

bene twee stonden! De zomermarkt was weer een
groot succes ondanks de regen. Het aantal bezoe-
kers was boven verwachting. We kwamen tot de
ontdekking dat er zelfs bezoekers uit Gent waren
die speciaal voor deze markt naar Frederiksoord
kwamen. ‘Ons’ Hotel is na een grondige verbou-
wing weer geopend. Zowel van buiten als van
binnen ziet Hotel Frederiksoord er weer prima uit.
Een compliment voor Jan Mensink is zeker op zijn
plaats, want dankzij zijn geweldige inzet ‘staat’
het hotel er weer. Het evenement Quiltsporen
door de Kolonie, dat voor het eerst georganiseerd
werd, is een groot succes geworden.

Reacties en suggesties zijn welkom op ons 
e-mailadres star.frederiksoord@home.nl. Daar
kunnen belangstellenden buiten Frederiksoord
en Wilhelminaoord ook een abonnement op een
digitale versie aanvragen. Een papieren versie is
weer verkrijgbaar bij Hotel Frederiksoord. 

Hijlco Komen en Jan Jansen
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De mensen in Frederiksoord weten niet wat voor pracht ze bezitten!

Voorrang aan Frederiksoord

agenda

Elke zaterdag in de even weken

Biologische markt naast De Koloniehof

Weekend 12 en 13 september – Corso

Donderdag 24 september – Ronde van het 

Sterrebos: Peergroup uit Veenhuizen

Vrijdag 16 t/m zondag 25 oktober - Maatschappij

Grimmm in het Sterrebos 

Zondag 25 oktober – Kolonieconcert: Trinitas trio

Donderdag 29 oktober – Ronde van het Sterrebos:

Liesbeth van Hulsteijn over Quilten

Zondag 1 november – Vrije-Kolonistendag

Zondag 22 nov. – Kolonieconcert: Sytze Buwalda 

Donderdag 26 november – Ronde van het 

terrebos: Jozef Wieman met ‘Literaire Slommer’

Zondag 29 nov. – Wintermarkt op de Koloniehof 

Zondag 20 december

Kolonieconcert: Domkoor Kaliningrad 

Verder o.a. in deze Star 
Hotel Frederiksoord — Het is weer open!
Residence Frederiksoord

Quiltsporen

Nieuws vanuit Huis Westerbeek

Ontwikkelingen binnen de kolonie
Verder

Beweging in de oude schooltuin - Kolonie zomer-
markt – Nominatie Gehandicaptentuin – Corso -
Kolonieconcerten



frederiksoord — Veel sneller dan eigenlijk
voor mogelijk gehouden is Hotel Frederiks-
oord weer open. Op 1 juli ging het hotel over
in handen van de familie Van Staveren.  Sa-
men met zijn zoon Christian en dochter Ma-
rie-Claire zwaait Martin vanaf dat moment
de scepter. In een maand tijd is bijna het hele
gebouw volledig op de kop gegaan. Alles is
eerst uitgebroken om daarna geheel ver-
nieuwd een fris en ander gezicht aan de
binnenkant van het pand te krijgen. 

Op 4 augustus al ging Brasserie f open. En op 
1 september volgde Restaurant Frederique. 

Christian en Marie-Claire hebben persoonlijk de

buurtbewoners uitgenodigd voor een buurtborrel
op 9 september tussen vijf en zeven uur. Ook zal er
nog een culinaire opening plaatsvinden voor de cu-
linaire pers. Maar het is nog niet klaar. Marie-Claire
vertelt dat het plan is om de hotelkamers tot de
Kerst in de huidige staat beschikbaar te houden. 

En wanneer de vergunningen om in het monu-
mentale pand te verbouwen binnen zijn, zullen
vanaf 1 januari de hotelkamers worden vergroot
en aan de eisen van deze tijd aangepast. In het
voormalige woonhuis zal een prachtige suite wor-
den gecreëerd. Als alles goed gaat zijn de nieuwe
kamers voor het komend seizoen omstreeks 1 april
klaar. Er wordt nog over gedacht het oude Koets-
huis om te bouwen tot partyruimte en ruimte
voor vergaderingen en congressen. 

Ze wil de prima samenwerking met de Maat-
schappij van Weldadigheid niet onvermeld laten,

die er ook voor heeft gezorgd dat de buitenkant
van het oude gebouw er weer fantastisch uitziet. 
Maar wie denkt het oude hotel terug te zullen
zien, komt bedrogen uit. De nieuwe uitbaters heb-
ben gekozen voor een geheel nieuwe inrichting en
sfeer. Als jonge enthousiaste ondernemers hebben
zij een andere weg ingeslagen. Een die zeker de
moeite waard is om een echte kans te krijgen. Heel
veel succes dus! Meer informatie? Zie de ver-
nieuwde website www.hotelfrederiksoord.nl.
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frederiksoord — Het concept-
bestemmingsplan Frederiksoord
maakte al veel duidelijk over de
plannen die er zijn met het ter-
rein van de voormalige Tuin-
bouwschool, een terrein met zo-
veel waarde en herinneringen
voor onze lokale bevolking.  

De hoofdpunten van het plan: 

5 Het Inforium bij de rotonde wordt

verbouwd tot een kliniek/zorghotel

met daarin opgenomen twaalf zor-

gappartementen en achttien ho-

telkamers met verpleegfaciliteiten.

Ook komt er in het vernieuwde ge-

bouw een voor publiek toeganke-

lijk restaurant en wellnesscentrum

met sauna en beautysalon. 

5 Aan de oude laan met leiperen

worden zeven zorgvilla’s gebouwd

met in totaal 85 appartementen. 

5 Op plaatsen waar ook eerder kolo-

niewoningen stonden worden zes

kolonie-zorgwoningen gebouwd:

vier aan de Molenlaan en twee aan

de Majoor Van Swietenlaan. 

5 Het grootste deel van de tuin komt

beschikbaar als openbaar park. 

De ontwikkelaar voorziet ongeveer
honderd nieuwe directe arbeids-
plaatsen in het project en tien indi-
recte arbeidsplaatsen. De bevolking
van Frederiksoord groeit met onge-

veer 150 mensen, nagenoeg een ver-
dubbeling van het huidige inwoner-
tal. 

De nieuwe gebouwen zullen wor-
den gebouwd in een stijl die lijkt op
die van het postkantoor en de voor-
malige Tuinbouwschool tegenover
het hotel. 

Al met al een ambitieus plan.
Wanneer het klaar is zal 

het weer de nodige levendigheid 
in Frederiksoord teweeg brengen,

een levendigheid die het dorp 
na het vertrek van de school lang

heeft moeten ontberen.

Het hotel is weer open 

Wie bedenkt nou zoiets? Quilts, niet alleen in
de Quiltservice op De Koloniehof maar op
heel veel plaatsen in Frederiksoord. Drie da-
gen lang waren er bijna tweehonderd quilts
te bewonderen op verrassende plekken in tui-
nen en oude koloniehuisjes. 

Antieke quilts, kunstzinnige quilts, gecompli-
ceerde quilts en wat de liefhebber verder ook maar

zocht. En liefhebbers waren er! Ruim vijftienhon-
derd mensen bezochten de manifestatie. Uit heel
het land maar ook van over de grenzen. De quiltge-
meenschap trof elkaar op een zeer geslaagde mani-
festatie in ons fraaie Frederiksoord. Velen waren
hier voor het eerst en waren verrast door de
prachtige omgeving en de bijzondere geschiedenis.
Volgens hen ‘een plek om terug te komen’!

Quiltsporen door de Kolonie

Residence Frederiksoord, de volgende stap 

Een aantal inwoners van Frederiksoord heeft tegen

het concept bestemmingsplan een pro-forma ziens-

wijze ingediend. De achterliggende reden is dat men

zich niet weer wil laten verrassen zoals dat is gebeurd

bij de bouw van het Inforium. Dat stond er ineens.

Daarom is er extra kritisch naar het concept bestem-

mingsplan gekeken en heeft men door indiening van

de zienswijze de mogelijkheid opengehouden om bij

toekomstige fases indien nodig ook aan de bel te kun-

nen trekken. 

De bezwaren richten vooral zich op de hoogte van

de zorgvilla’s. Men is bang dat daarmee de skyline van

Frederiksoord zal worden beheerst. Dat is naar de me-

ning van de indieners niet passend binnen de intentie

van de aanwijs als Beschermd Dorpsgezicht.

Ook worden vraagtekens gezet bij de juistheid van

de locaties waar ‘nieuwe’ koloniewoningen worden

gebouwd. Hebben daar in het verleden werkelijk ko-

loniewoningen gestaan? Zo niet, dan is dat in strijd

met het Uitvoeringsplan bij de Belvedère visie Monu-

ment in Beweging.

Veel indieners hebben ook bedenkingen bij de

doelgroep waarvoor het complex wordt gebouwd en

bij de fasering van de bouw. Gaat dat er niet toe lei-

den dat Frederiksoord gedurende vele jaren een

openbare bouwput is?

Hopelijk wordt er recht gedaan aan de grote be-

trokkenheid van de bewoners bij hun dorp en wordt

er serieus gekeken hoe aan deze bezwaren tegemoet

kan worden gekomen!

Bezwaren
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De dag dat nazaten van vrije kolonisten worden
uitgenodigd naar Frederiksoord te komen - de
Vrije Kolonistendag op 1 november -  begint steeds
meer vorm te krijgen. De organisatie ervan ligt in
handen van een samenwerkingsverband tussen de
gemeente Westerveld, in het kader van Duusternis
en Laokeblad; het Drents Archief; de Maatschappij
van Weldadigheid en Wil Schackmann, schrijver
van De Proefkolonie. 

Door heel Frederiksoord vinden activiteiten
plaats. In het voormalige Inforium is de ontvangst
en worden lezingen verzorgd, in het Koetshuis van
het Hotel Frederiksoord komt de Raad van Politie
en Tucht in zitting bijeen, in Huis Westerbeek kan

men zich inschrijven in de stamboeken en in De
Koloniehof worden films gedraaid en zijn er op de
kolonie toegespitste activiteiten voor kinderen.
Uiteraard worden er ook rondleidingen door de
koloniën verzorgd. Vooraf zal er zowel regionaal
als landelijk veel bekendheid aan deze dag worden
gegeven. 

We zullen proberen om nog voor 1 november
deze dag de unieke en karakteristieke elementen
in en om Frederiksoord, en daarmee zowel het ma-
teriële als het immateriële gedachtegoed van Jo-
hannes van den Bosch duidelijk zichtbaar te ma-
ken. Dit zal onder andere gebeuren door op de
Rijks- en Provinciale Monumenten een ‘Maat-

schappij monumentenschild’ aan te brengen en bij
de karakteristieke gebouwen en locaties in de ko-
loniën informatiepanelen te plaatsen. De betrok-
ken bewoners en eigenaren zullen hiervoor ui-
teraard tijdig worden benaderd. 

In het kader van Duusternis en Laokeblad zal
van 16 t/m 25 oktober het Sterrebos worden ge-
bruikt door het theatergezelschap de PeerGroup
uit Veenhuizen. In het door hen genoemde
Duusterbosch zal een bont gezelschap, dat al ge-
neraties in het bos woont en werkt, een aantal zeer
grimmige, gruwelijke, bloederige maar ook ro-
mantische sprookjes ten tonele voeren. Alles is ge-
schikt voor grote en kleine kinderen vanaf 8 jaar.

Nieuws vanuit Huis Westerbeek

Bij het voorhek van de oude school is het al te
zien: er gebeurt van alles in de tuin. Het ziet
er weer veel verzorgder uit. Dat komt omdat
de instelling Oranjeborg er is neergestreken,
een kleine organisatie in de zorg die uitbe-
handelde mannelijke volwassenen die in hun
dagelijks leven begeleiding nodig hebben
onder de hoede heeft genomen. 

Ze kunnen niet blijven in Wanneperveen, waar ze
in een gewoon woonhuis zitten, maar moeten nog
anderhalf jaar wachten totdat hun nieuwe behui-
zing in Havelte beschikbaar is. Tot die tijd hebben
ze alle medewerking van De Grontmij gekregen
voor tijdelijke huisvesting in het oude, dan aange-
paste schoolgebouw, en wanneer de gemeente
binnenkort een tijdelijke vrijstelling van het be-
stemmingsplan afgeeft, kunnen ze verhuizen.
Vanaf mei is een aantal cliënten al dagelijks bezig
om de oude schooltuin op te knappen.  

Henk Stokvis, een van de initiatiefnemers van
Oranjeborg en ook een van de begeleiders, vertelt
ons: ‘Wij hebben als motto: Geef mensen nooit op.
De ongeveer tien cliënten die wij hebben, hebben

geen van allen een gewelddadige achtergrond en
zijn niet of niet meer verslaafd. Maar ze hebben
wel begeleiding nodig anders vallen ze tussen wal
en schip. In plaats van met een Wajong uitkering
thuis te zitten, kunnen deze mensen ook vragen
om bij ons onderdak en begeleiding te krijgen. Ze
komen vrijwillig, als een soort vrije kolonist naar
ons project. Wij zorgen ervoor dat zij zinvol werk
hebben en dat hun verzorging op orde is, maar
geen “vrijheid – blijheid”. We spreken duidelijke
regels af en dat willen de cliënten zelf ook. Er is 
24 uur per dag en zeven dagen per week professio-
nele begeleiding aanwezig zodat iedereen zich ook
aan die regels houdt.’

Een korte rondgang over de tuin laat zien dat
wat de laatste jaren was verworden tot een wilder-
nis nu weer wegen kent die niet zijn verscholen
onder het onkruid, paden weer begaanbaar zijn,
grasvelden gemaaid en rommel opgeruimd. Een
heel ander gezicht dan een paar maanden geleden.
De tuin is weer iedere dag open via het hek aan het
Zwarte Weggie en iedereen is van harte welkom
om te komen kijken, een praatje te maken en een
kop koffie te drinken. De moeite meer dan waard!

De Nederlandse vereniging voor Tuin- en
Landschapsarchitectuur gaat in het najaar
van 2009, in samenwerking met het tijd-
schrift ‘Tuin en Landschap’, een themanum-
mer uitgeven over zorgtuinen. Het blad
heeft hieraan een wedstrijd verbonden. De
deelnemers gaan voor de Zorgtuinprijs.

De Gehandicaptentuin is als een van de genomi-
neerden door de eerste selectie gekomen. 

In totaal zijn er nu nog vijf mededingers 
voor de prijs overgebleven, 

waaronder dus de Gehandicaptentuin. 

Die staat daar  in goed gezelschap van onder an-
dere het gerenommeerde Bureau Mien Ruijs. Mooi
toch?  

Beweging in de oude schooltuin 

Gehandicaptentuin
genomineerd



ontwerp, opmaak en drukwerk

sponsoren van de starKrüterCo
r

bv

corkruter@wanadoo.nl

Alice
de Boer

Een bulletin uitgegeven voor de bewoners van Frederiksoord en omgeving4 de s t ar

Zondag 2 augustus begon nat,
heel nat. Maar de buienradar gaf
hoop voor de ruim 70 kraamhou-
ders. 

Rond het middaguur waren er nog
maar een paar honderd bezoekers de
kassa gepasseerd. Maar zodra de regen
in het begin van de middag stopte,
kwamen de bezoekers uit alle hoeken
en gaten. Zo’n 1800 betalende bezoe-

kers konden volop genieten van de
vele ambachtelijke waar, de demon-
straties, Amerikaanse old-timers en
een prachtig kunstplein waar 15 kun-
stenaars demonstreerden en het pu-
bliek ook zelf aan het werk zette . Een
zeer geslaagde zomermarkt die alom
tot tevredenheid leidde, niet in het
minst bij de vele niet meer zo piep-
jonge vrijwilligers!

Kolonie zomermarkt: veel regen, veel publiek

Bijna was de voormalige bakkerij
veranderd in een appartementen-
gebouw; qua vormgeving abso-
luut niet passend in het histori-
sche karakter van Frederiksoord. 

Door ingrijpen van de Maatschappij van
Weldadigheid die het pand overnam, is
dat voorkomen. Na een rigoureuze
verbouwing is het fraaie gebouw nu 
in gebruik als Bed & Breakfast ‘de Bak-

kerij’ met vijf gastenkamers en een ge-
zamenlijke huiskamer. Op 1 mei huur-
den Marja en Pieter Cobussen het pand
en na het nodige inrichtings- en schil-
derwerk konden op 16 mei al de eerste
gasten worden verwelkomd. De loop zit
er inmiddels goed in en alle gasten 
reageren enthousiast. Net zo enthou-
siast als de beide uitbaters Marja en 
Pieter. Meer info? Zie www.logies-

drenthe.nl.

De Bakkerij als b&b

Geen Mexicaans virus maar het
ieder jaar weer de kop opste-
kende Corsovirus heeft Frede-
riksoord en omgeving weer flink
in zijn greep. Op vele plaatsen
wordt gelast, geplakt, verbonden
en zo nu en dan wat gedronken.

Maar zoals op bijgaande foto is te
zien: er moet op het laatst nog veel,
heel veel gebeuren. En dat alles
door de vele vrijwilligers die weer
gaan voor een prachtig corso op 12
en 13 september. In dat weekend
zullen Wereldsteden te zijn bewon-
deren op de mozaïekborden en wa-
gens. Niet de grootste wagens van
Nederland maar wel van een zeer

hoge kwaliteit in een altijd weer ge-
zellig Frederiksoord. Gaat dat zien
(en neem buren en familie mee)!

Ook dit seizoen organiseert de ‘Stich-

ting Kolonieconcerten’ weer een vijf-

tal abonnementsconcerten en één

extra concert in de Koloniekerk van

de Maatschappij van Weldadigheid te

Wilhelminaoord.

De gecontracteerde musici hebben zonder

uitzondering een zeer hoog niveau. De re-

citalconcerten van Sytse Buwalda zijn een

belevenis op zich. Verder treden op: de vi-

oliste Lisa Jacobs and the Amsterdam So-

loists, het Trinitas Trio, het Hexagon En-

semble en het Duo Alba rus, dat al eerder

een concert in Wilhelminaoord gaf. Het

extra concert wordt verzorgd door het be-

kende Domkoor Kalini grad. Het eerste

concert is op zondag 25 oktober. Alle con-

certen beginnen om 15.00 uur en de deu-

ren van het kerkje gaan om 14.30 uur open.

Voor de abonnementsconcerten zijn

uiteraard ook losse kaarten verkrijgbaar.

Zowel abonnementen als losse kaarten

zijn eenvoudig via de website (www.ko-

lonieconcerten) of per e-mail (info@

kolonieoncertenten.nl)  te bestellen.

Corsokoorts is er weer Zondagmiddagconcerten 




