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frederiksoord — Deze Star is in feite een
bijzondere uitgave. We hebben dit keer uitge-
breide informatie over de op handen zijnde
ontwikkelingen binnen ons dorp, verande-
ringen die Frederiksoord zeer ten goede ko-
men. U leest daar alles over op de pagina be-
treffende Belvedère.

De daarover door de Maatschappij van Weldadig-
heid georganiseerde bijeenkomst was zeer druk
bezocht. Het aantal bezoekers overtrof elke ver-
wachting. Iedereen was vol lof over de openheid
die aan de dag gelegd werd bij het presenteren van
het plan. We zagen geïnteresseerden, belangstel-
lenden, raadsleden. Ook burgemeester Slagman
was aanwezig, daarmee het belang van Belvedère
onderstrepend.  

De afgelopen periode 
maakte ook weer duidelijk hoe groot

de dynamiek van de Frederiksoorders is. 

Zonder volledig te zijn noemen we  een paar acti-
viteiten:  Het Corso, Souvenirs van Eeuwen, bij-
eenkomst van de Ronde van het Sterrebos, de
Wintermarkt.

Erg verheugd zijn we over het feit dat  drie
nieuwe sponsors zich bereid verklaard hebben
De Star financieel te steunen; hun logo’s zijn in-
middels al in deze uitgave verwerkt . Waar we ze-
ker ook trots  op mogen zijn is het feit dat we in
Frederiksoord bij al onze activiteiten gebruik

kunnen maken van meer dan 400 vrijwilligers,
terwijl ons hele dorp nog geen 200 inwoners telt.

Welke stad of welk dorp kan ons dat nazeggen!

E-mailadres: star.frederiksoord@home.nl

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

Zondag 21 december

Kolonieconcert Rachel Ann Morgan  

Zaterdag 10 januari

Nieuwjaarsreceptie Ronde van het

Sterrebos 

Verder o.a. in deze Star 
De ondernemer aan het woord

Hijlco in gesprek met Natasja Ruinemans

Maatschappij van Weldadigheid

Project Belvedère

Verder

Historische foto Tuinbouwschool
Koloniewintermarkt
Tuinhazen
Corso
Veel fruit op de Fruithof
Een steenen woning, 15 voet
in het vierkant



Het gebeurt wel vaker dat oud-leerlingen
van de voormalige Tuinbouwschool de
roep van Frederiksoord niet kunnen weer-
staan. Ook in het weekend van 21 en 22 sep-
tember kwamen tuinhazen met partners
terug naar ‘hun’ oude dorp, maar liefst
vijftig jaar nadat zij de school hadden ver-
laten.

Zo´n dertien in getal. Zelfs vanuit Frankrijk en Ca-
nada waren ze overgekomen om hun oude studie-
genoten weer te ontmoeten. En wat bleek: allen
zijn ze in de buitensector aan het werk gebleven,

van boomteler tot bananenspecialist in Zuid Ame-
rika en van wijnbouwer tot bos- of landbouwer.
Over één ding waren ze het eens: hun verblijf in
Frederiksoord was een uitstekende ervaring waar
ze een fantastische opleiding hebben genoten en
het was een geweldige stimulans om door te gaan
in hun buitenvak. Ook de leefomgeving was voor
hen heel speciaal: de sfeer in het prachtige dorp,
het wonen bij een hospita, de prachtige natuur
waar je in de weekends zo heerlijk in kon struinen
en het sociale aspect waarbij de culturele uitstap-
jes naar Steenwijk en Meppel nog sterk in de her-
innering leefden. 

Het was voor hen heerlijk om weer terug te zijn
in het mooie Frederiksoord.

Was het Corso van vorig jaar al van onge-
kende kwaliteit, dit jaar vonden zeer velen
de kwaliteit nog beter.

Ongeveer net zo veel bezoekers als vorig jaar von-
den in het weekend van 13 en 14 september de weg
naar Frederiksoord en De Tuinen. De prachtige
wagens die elk een kinderboek verbeeldden maak-
ten het de jury moeilijk om tot een winnar te ko-

men. Uiteindelijk was het de corsogroep Nijen-
sleek die met de hoogste eer ging strijken. Bij de
mozaïeken kreeg wederom De Menning de hoog-
ste waardering van de jury.  

Voor de 48e keer is het Corsobestuur met de ve-
le honderden vrijwilligers erin geslaagd een
prachtig corso op de weg te krijgen en een heel
gezellige corsozondag te regelen. 
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frederiksoord — Bij binnen-
komst in het Beautycentre Frede-
riksoord val ik midden in een
werkoverleg. Natasja, eigenaresse
van het centre en Rosalien Last
staan achter de bar in de gezellige
ontvangstruimte met elkaar het
werk van de dag te bespreken
wanneer ik ze verras door het
flitslicht van mijn camera. 

Rosalien, die eerst stagiaire was
maar inmiddels al vijf jaar in Frede-
riksoord werkt, moet weer snel aan
de slag. Je klanten laat je niet wach-
ten! Natasja neemt alle tijd. Ook
aan je gasten besteed je alle aan-
dacht (en koffie). Dat merk je aan de
sfeer: vriendelijk en gastvrij. Maar
natuurlijk speelt vakmanschap ook
een belangrijke rol. Natasja vertelt. 

Ze is na haar cosmeticaopleiding
in Hoogeveen eerst een jaar specialist
bij Cristian Dior geweest. En in dat
werk leer je echt wat cosmetische
middelen inhouden. Daarna is ze
drie jaar vertegenwoordigster in dat-
zelfde gebied geweest. Maar met het
toenemen van de files begon het te
kriebelen. Het was nu of nooit om
een eigen zaak te beginnen en het

werd dus nu. Haar man voegde daar-
aan toe: het is alles of niets. En dus
werd de grote kelder onder het huis
in Frederiksoord omgebouwd tot een
werkelijk prachtig beautycenter. 

Het allerbelangrijkst
in haar baan vindt ze 

het werken met mensen. 
Die zijn allemaal anders. 

De ene zegt weinig, de andere praat

honderd uit. Soms zijn de verhalen
droevig maar vaak ook heel opge-
wekt. En omdat ze voor sommige be-
handelingen ook veel van de fysieke
situatie van de klanten moet weten,
treed je dicht in het privé-domein
van mensen. Maar, zegt ze, het is dan
bijvoorbeeld wel heel leuk om als
eerste te horen dat een klant in ver-
wachting is. Uiteraard blijft al die in-
formatie beneden in de kelder! 

Wat haar ook aantrekt is dat je fy-

siek bezig bent. Dat merkt ze het
duidelijkst na een vakantie. Alle
spieren en pezen protesteren dan om
het hardst wanneer ze weer haar eer-
ste massage geeft.  Maar dat heeft ze
er graag voor over. 

Haar klanten komen uit heel
Noord-Nederland, van Zwolle tot
Assen en van Heerenveen tot Frede-
riksoord. Reclame maken hoeft dus
ook niet. Mond-op-mond reclame is
veel belangrijker. Bovendien moet
het bedrijf geen massaproductie wil-
len leveren. Gezelligheid en persoon-
lijke aandacht zijn immers voor haar
belangrijke elementen. 

Vlak voor ik wegga wil ze toch nog
even kwijt dat ze inmiddels in Nijen-
sleek woont maar dat die acht jaar
daarvoor in Frederiksoord haar ge-
weldig zijn bevallen. Ze mist haar
wandelingetje door het Sterrenbos
nog steeds. Maar als straks de klein-
ste ook naar school gaat en ze weer
meer in de zaak zal zijn, zal dat er ook
wel weer van komen. Dan kan ze zich
ook gaan bezighouden met de vie-
ring van het tienjarig bestaan. Wat
daar voor een leuke actie uit komt,
dat hoort u volgend jaar! 

Hijlco Komen

Kinderboeken een knaller op Corso 

Tuinhazen na halve eeuw terug

De ondernemer aan het woord … Natasja Ruinemans 
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Enorme belangstelling voor 
informatieavond Belvedèreproject

Op dinsdagavond 4 november vond de lang-
verwachte informatieavond plaats over de ge-
plande ontwikkelingen in Frederiksoord en
Wilhelminaoord in het kader van het Belve-
dèreproject. Omdat veel inwoners ontzettend
benieuwd waren naar de concrete plannen
voor de komende jaren, zat de zaal in Park
Frederiksoord helemaal vol. Er waren ruim
300 mensen aanwezig.

De informatie werd op deze bijeenkomst met be-
hulp van veel foto’s en tekeningen verzorgd door
Jan Mensink en Werner Brouwer. De projecten
die in het Belvedereproject beschreven worden
zijn geselecteerd op het feit dat ze structuur ver-
sterkend zijn en zichtbaar bijdragen aan het
historisch beeld van ons gebied. 

Een overzicht van de projecten die volgens Jan
Mensink en Werner Brouwer de komende 2 jaar
op de planning staan:
1 Nieuw bestemmingsplan voor het gebied

2 Ontwikkeling toeristische routes

3 Bouw 15 kolonievakantiewoningen aan de

Vaartweg

4 Bedrijfsverplaatsing Wilhelminaoord

5 Aanwijzing als beschermd dorpsgezicht

In 2009 zal het gebied Frederiksoord/Wilhelmina-
oord-Boschoord aangewezen worden als beschermd

dorpsgezicht. Dit betekent dat het historische ka-
rakter van de dorpen behouden blijft. Het betekent
niet dat alle panden automatisch monumenten
worden en ook niet dat het gebied ‘op slot’ gaat en er
niets meer gewijzigd mag worden, maar wel dat
voor elke aanpassing een vergunning nodig is.

6 Restauratie van een aantal monumenten

Een aantal monumenten, bijvoorbeeld enkele
koloniewoningen, worden gerestaureerd. Zo
wordt het historische karakter en een goede kwa-
liteit van de monumenten gewaarborgd.

7 Zorg en welzijnsfunctie van het gebied terug

De zorg- en welzijnsfunctie die dit gebied
vroeger had, komt in gewijzigde vorm terug. Zo
zal een samenwerking worden gestart met UWV
en CWI om bijvoorbeeld herintreders en mensen
met een opleidingsplaats de kans te geven het
achterstallige onderhoud aan het groen uit te
voeren.

8 Natuurontwikkeling

Er wordt een ecologische verbindingszone ge-
creëerd, die dwars door een groot aantal aaneen-
gesloten gebieden loopt. De oude loop van de
Westerbeeksloot wordt in ere hersteld en door
aanpassing van beplanting en het aanplanten
van bomen worden de historische rechte lijnen
in het landschap teruggebracht. 

9 Vernieuwing Koloniehof

Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan
naar uitbreiding en actualisering van Museum
de Koloniehof. Het museum wordt mogelijk hét
informatiepunt voor het Belvedèreproject en

krijgt nieuwe functies, zo wordt de verkoop van
streekproducten bijvoorbeeld uitgebreid.

10  Bouw Koloniewoningen

Door koloniewoningen in oude stijl terug te
bouwen op de plaatsen waar ze vroeger stonden,
wordt de oude rechte laanstructuur teruggebracht.

Er zullen naar schatting 5 -10 koloniewonin-
gen per jaar teruggebouwd worden, het gaat in
totaal om ca. 65 woningen. Het totale aantal te
bouwen nieuwe woningen wordt vastgelegd in
het woonplan van de gemeente in 2009. De grond
waarop de koloniewoningen staan wordt door de
Maatschappij van Weldadigheid verpacht, dus
niet verkocht.

11  Herontwikkeling Park Frederiksoord

Park Frederiksoord krijgt een belangrijke
zorgfunctie. Het Inforium wordt door ontwikke-
laar omgebouwd tot zorghotel. Er komen op het
terrein accommodaties voor tijdelijke zorg, zorg-
woningen voor permanente bewoning en het
park wordt heringericht, uiteraard in overeen-
stemming met de historische structuur 

De reacties op de plannen vanuit de zaal waren
positief. Uiteraard waren er vragen over de de-
tails van de uitvoering en de gevolgen voor de be-
woners van het gebied. Voor de bezoekers was in
ieder geval veel duidelijk geworden over de bij-
zondere plannen die de komende jaren in deze
bijzondere dorpen gerealiseerd worden!

Meer weten?
Bekijk de volledige presentaties van Jan Mensink

en Werner Brouwer op www.weldadigheid.nl 

Nieuws vanuit Huis Westerbeek



ontwerp, opmaak en drukwerk

sponsoren van de starKrüterC
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Alice
de Boer
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Voor de liefhebber van fruit en
fruitbomen was het tijdens het
weekend van 10 tot 12 oktober
weer genieten.

De Fruithof en de Noordelijke Pomo-
logische Vereniging organiseerden
weer de tweejaarlijkse fruittentoon-
stelling Souvenirs van Eeuwen.
Prachtig weer, de prachtige omgeving
van De Tuinen en een mooie tentoon-

stelling lokten weer 1200 fruitenthou-
siasten naar Frederiksoord. 

De honderden fruitrassen en de vele
hoogstamfruitbomen op De Fruit-
hof werden zeer belangstellend be-
keken. Ook de vele fruitdeskundigen
die aanwezig waren en de mogelijk-
heid om eigen fruit te persen waren
trekkers. Maar het mooiste van dat al
ziet u op de foto op de eerste pagina! 

Veel fruit op De Fruithof 

Kou, regen en natte sneeuw deer-
den de aanwezigen niet. De Kolo-
niewintermarkt van 30 november
werd iets minder druk bezocht
dan vorig jaar. 

Maar wat wil je met dat weer. De ruim
1000 bezoekers die wel de markt be-
zochten, troffen zoals gebruikelijk in
de grote verwarmde tent en bij de bui-
tenkramen veel van hun gading. Er

werd door de kraamhouders goed ver-
kocht  en het was als altijd erg gezellig.
Mede ook door het prachtige spel van
het accordeonduo. De Kerstpakketten
die in vele uitvoeringen dit jaar voor
het eerst door De Koloniehof en de
Quiltservice waren samengesteld, wa-
ren een voltreffer.  Zoals eigenlijk de
hele markt weer was. Dus: volgend
jaar op de laatste zondag van novem-
ber de herhaling!

Winters weer bij Wintermarkt

Van de eerste 52 huisjes die najaar 1818 in
de proefkolonie Frederiksoord werden ge-
bouwd is geen bouwplan bewaard geble-
ven. Misschien waren er wel helemaal geen
bouwtekeningen, want ze werden in aller-
ijl opgetrokken om nog voor de winter ko-
lonisten te kunnen vestigen. Dat er wel een
summiere beschrijving is danken we aan
de Engelse industrieel Robert Owen. Hij
had in het Schotse New-Lanark een ander
sociaal experiment opgericht en hij stelt
kort na de oprichting van Frederiksoord
geïnteresseerde vragen over de nieuwe
nederzetting.

Juli 1819 geeft de stichter van de Maatschappij

van Weldadigheid, Johannes van den Bosch,
daarop antwoord: 

‘iedere famille heeft een steenen woning, 
15 voet in het vierkant’. 

Een voet is ongeveer 31 centimeter dus het huis is
viereneenhalve meter bij viereneenhalf. Er zijn,
schrijft hij ‘boven twee slaapkamertjes met bed-
steden’. Begin 1819 zijn er stukjes bijgebouwd:
‘achter het huis een schuurtje van 30 voet lang en
23 voeten breed’. Die schuur is niet van steen, maar
van hout. En tenslotte meldt hij dat de woning van
elk kolonistengezin is ‘staande midden op den hare
toegewezen grond, ongeveer 3 morgens groot’. Een
Rijnlandse morgen is ongeveer 0,85 hectare, zodat

die eerste bewoners zo´n tweeëneenhalve hectare
land rond hun huis hadden. 

Opmerkelijk aan de woningen, en ongebrui-
kelijk, is dat de stookplaats niet aan de buiten-
muur stond, maar aan de binnenmuur, tussen
huis en schuur. Daarom hebben de bewaard ge-
bleven woningen nu nog hun schoorsteen in het
midden. Waarschijnlijk was dat een foutje, want
de 50 woningen die najaar 1819 ten noorden van
de Vledderweg  en Majoor van Swietenlaan bijge-
bouwd werden, plus alle latere kolonistenwo-
ningen, hadden hun stookplaats wel tegen de
buitenmuur aan de voorkant. 

Wil Schackmann, 
schrijver van De proefkolonie

Een steenen woning, 15 voet in het vierkant 


