.
Op 3 september 2011 heeft Stichting Veldzorg Oosterdel voor haar inzet aan het herstel en het
versterken van de natuur- en cultuurhistorische waarden van het Landschapsreservaat Oosterdel,
de Westfrieslandprijs 2011 ontvangen, zie inzet.

Veldzorg wint Westfrieslandprijs 2011

Opnieuw wint de Stichting Veldzorg Oosterdel een prestigieuze prijs. Na een eerste plaats van
Landschap Noord-Holland voor de wijze waarop het Oosterdel op zorgvuldige wijze wordt
teruggebracht in de oorspronkelijke staat en een tweede plaats bij de Hedy d’Anconaprijs voor
zorgarchitectuur was het nu het Historisch Genootschap Oud West-Friesland dat haar jaarlijkse
Westfrieslandprijs uitreikte, dit keer aan de Stichting Veldzorg Oosterdel.
Serieuze eisen
De voorzitter van het Genootschap, mevrouw Ina Broekhuizen-Slot gaf tijdens de jaarlijkse
‘Westfriezendag’ in schouwburg Het Park in Hoorn aan wat de criteria waren die worden
gehanteerd: “We geven deze prijs aan een persoon, een groep of een instelling die zich bijzonder
inzet gedurende een reeks van jaren voor cultuurbehoud, historisch besef dan wel het ontwikkelen
van beleid/ en/of initiatieven binnen het werkgebied en passend bij de doelstelling van het Westfries
Genootschap. Een hele mond vol, maar het geeft aan dat we met de toekenning niet over een
nacht ijs gaan. Er is een onafhankelijke adviescommissie, de leden konden kandidaten aandragen
en uiteindelijk heeft het bestuur de voordracht unaniem overgenomen. Wij zijn allemaal onder de
indruk over wat er tot stand is gebracht in een heel kort tijdsbestek en door een beperkt aantal
personen.
Met het uitreiken van deze prijs toont het Genootschap haar waardering voor de inzet van de
stichting voor het herstel en versterken van de natuur- en cultuurhistorische waarden van
Landschap Oosterdel” aldus Ina Broekhuizen-Slot.
De Westfrieslandprijs bestaat uit een bedrag van 1500 Euro en een oorkonde. In zijn dankwoord
gaf de voorzitter van Veldzorg, Jan Stam, aan dat het bedrag mede zal worden aangewend voor
het ontwikkelen van een bedrijfsplan voor de mogelijke vestiging van een tuindersbedrijf in het
Oosterdelgebied onder de auspiciën van de Stichting Veldzorg.
Bijgaande foto toont van links naar rechts;
Bram Leegwater, bestuurslid Veldzorg; Joka van Gosliga, bestuursadviseur; Gijs Schram,
bestuurslid Veldzorg; Ina Broekhuizen-Slot, voorzitter Westfriesgenootschap; Jan Stam, voorzitter
Veldzorg.

