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HUURDERS BIJEENKOMST 
                                                                           

Op 11 april 2019 zijn onze eiland huurders welkom in de IJsvogel voor de jaarlijkse vergadering.  

Inloop met koffie om 19.30 uur , vergadering start om 20.00 uur. Thema: onderhoud walkant.  

                                                                                                                    

EVEN VOORSTELLEN  

 

In nieuwsbrief 4 is in dit item de naam van de voorsteller weggevallen. Dit was Harry Knijnenburg.  

Onze excuses. 

 

DANK AAN DE DOENERS 
 

Op vrijdag 8 februari 2019 werd stichting Veldzorg Oosterdel door VVD-statenlid Esther Rommel en VVD-
fractievoorzitter Rob Wagenaar in het zonnetje gezet. Dat gebeurde met een smakelijke taart. De bestuursleden van 
de stichting en de medewerkers van re-integratiebedrijf Agros lieten die zich goed smaken. 

De VVD laat jaarlijks rond Valentijnsdag haar waardering blijken aan mensen, bijzondere ondernemers of 
(vrijwilligers)organisaties uit Noord-Holland. Zij zetten zich vaak belangeloos in voor de gemeenschap binnen hun 
stad, dorp of buurt. 

Dit jaar was stichting Veldzorg Oosterdel door 
de VVD Langedijk aangemeld voor de actie. 
Stichting Veldzorg beheert het unieke 
landschapsreservaat Oosterdel. Dat gebied 
maakt deel uit van de blauwe loper 
(waterverbindingen in het HAL-gebied). De 
Stichting werkt nauw samen met re-
integratiebureau AGROS en Zorgtuinderij 
Oosterheem, een prachtige woon- en 
werkvoorziening voor mensen met een 
verstandelijke beperking.  

 

De twee taarten waren een welkome en smakelijke verrassing voor alle aanwezigen. Op de foto (v.l.n.r.) Rob 
Wagenaar, voorzitter Gerrit Arkesteijn, Esther Rommel en penningmeester Theo Steltenpool. 
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NIEUWE APPARATEN 
 
 

 

Recent is de nieuwe Ferrari (twee wiel trekker) afgeleverd. 

Deze is in de plaatst gekomen voor de Köppl. Een medewerker 

van MeijdeBie heeft de machine gebracht en de nodige uitleg 

gegeven. We hopen dat deze machine  langer mee gaat.  

Intussen is er al volop gebruik gemaakt van de Ferrari en tot 

volle tevredenheid van de mannen. 

 

 

 

KREEFT IN HET OOSTERDELGEBIED 
 

De commotie over de opmars van de Amerikaanse rivierkreeft inspireerde 

tekenaar Frank Muntjewerf tot een spotprent in het Noordhollands Dagblad. 

Ron Karels , directeur van het museum BroekerVeiling, overhandigde de 

originele tekening aan Peter Wouda, beheerder van het pand van Stichting 

Veldzorg. Daar krijgt de ingelijste prent een mooie plek aan de muur. 

Ron, hartelijk dank. 
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HANDEN UIT DE MOUWEN DAG 16-02-2019  

 

Op deze mooie zaterdag zijn er 

weer veel klussen gedaan. Zoals 

gewoonlijk starten we met 

koffie en een koekje. Hierbij 

wordt overlegd wie wat gaat 

doen.  

In de werkplaats hebben Aart en 

Harry L de vliering van een 

balustrade voorzien.  

 

 

Peter M heeft een legionella risico inventarisatie  gemaakt. Hierbij zijn alle tappunten in kaart gebracht.   

Diana heeft de kantoren weer tip top gemaakt.  Henk en Peter W hebben de nodige ramen gelapt en het terras 

voorjaar klaar gemaakt. 

 

In het veld zijn de mannen aan het bramen opruimen geweest. Dit was een hele klus.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ochtend is weer afgesloten met een heerlijke lunch verzorgd door Henk Marbus. 
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WEIDEMOLEN 
 

Aart en Peter W zijn op 16 februari nog even gaan kijken naar de weidemolens in het 

voormalige Pen-dorp. Er moeten nog wat maatregelen genomen worden voordat de 

molens onze kant op kunnen komen. Als alles goed gaat wordt dat 16 maart a.s. tijdens 

de volgende handen uit de mouwen dag. 

 

 

 

ONDERHOUD 

 

Ook het reguliere onderhoud gaat gewoon door. Jan K, Peter W en Robin zijn wekelijks bezig om het nodige 

onderhoud aan machines te verrichten. Momenteel wordt de Ferrymann CW18 uit VZ1 onder handen genomen. 

Robin heeft de motor uitgebouwd en Peter W heeft de motor gereviseerd. Denk hierbij aan het vervangen van 

zuigerveren, koppakking, filters, kleppen en klepstoters (foto 1). Helaas bleek ook de bedrading tegen de uitlaat te 

zijn gekomen en was dermate verbrand dat vervanging noodzakelijk was.(foto 2). Ook is er nu een waterscheider 

geplaatst in het bandstofsysteem. Deze zorgt ervoor dat het condenswater in de dieseltank wordt afgevangen  

(foto 3). Omdat we een nieuwe uitlaat willen heeft Jan een gat geboord in het dek van VZ1 met een gatenboor die 

ter beschikking is gesteld door Theoos Metalart . Robin zal een nieuwe uitlaat creëren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Home-Decor/Theoos-Metalart-181060252446352/
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EVEN VOORSTELLEN BESTUURSLID THEO STELTENPOOL 

 

 

Geboren in Wervershoof in 1947 als zoon van een tuinder, de derde in rij van de in totaal 

11 kinderen. Tot mijn 12e in Wervershoof de lagere schooltijd doorgebracht, daarna “op 

studie” in Driehuis-Velsen. Een bijna normale route voor een tweede zoon van een groot 

gezin, ware het niet dat op 16 jarige leeftijd het celibaat toch niet zo aanlokkelijk leek. 

Terug naar huis en middelbare school voortgezet op de HBS in Hoorn. Moest daar 

opnieuw in de 3e klas beginnen omdat ik in de 4e klas Gymnasium was blijven zitten met 

een 5 voor Latijn en Grieks. Geen talenwonder dus. Na de HBS meteen in dienst vanwege 

mijn al wat gevorderde leeftijd, munitie opleiding in Utrecht. Daarna met rang sergeant in 

het Haagse Leger terecht gekomen bij de Explosieve Opruimingsdienst. Leuke tijd, overdag 

kon je rustig studeren.  

Dat studeren moest ik wel overdag doen want ’s avonds wachtte mijn zeer belangrijke 

taak als barcommissaris/penningmeester van de Onderofficieren Bar. De gestarte studie 

fiscaal recht bleek toch niet wat het was, overgeschakeld op economische vakken omdat ik met mijn HBS-b dat nodig 

had om de accountants studie te kunnen beginnen.  

Na de diensttijd echt gaan werken bij een van de Big Four accountantskantoren en de accountants studie gestart, 

colleges op zaterdag of een van de doordeweekse avonden. Die studie duurde wat langer dan gepland vanwege 

buitenlandse opdrachten, veel in Duitsland, maar ook kortstondig in Zwitserland, Mozambique, Angola, Indonesië en 

Libië. Dit was niet zo bevorderlijk voor het studietempo, maar wel zeer leuk om te doen. Ondanks dit alles toch mijn 

diploma gehaald als RA (registeraccountant). De carrière liep vervolgens voorspoedig via Amsterdam, Haarlem en 

tenslotte als director in Alkmaar.  

Intussen getrouwd met Andijkse Marijke en in Zuid-Scharwoude gaan wonen waar we 3 kinderen hebben mogen 

krijgen, 2 dochters en 1 zoon, net als zijn vader een fervent AZ-supporter. 

 

Na mijn afstuderen eindelijk gelegenheid om wat meer van Langedijk te weten te komen, naast wat meer bezoeken 

aan de tennisbaan ook tijd voor bestuursfuncties, een welkome afwisseling tijdens mijn drukke baan. Via 

onderwijsland, de R.K. scholen, naar de (thuis)zorg, verzorgings- en verpleeghuizen, Buitenzorg, Molenhoeve en 

Zuyderwaert, ook lid van de Rotary en daarnaast via via ook bij Museum BroekerVeiling beland. Daar heb ik me 12 

jaar beziggehouden met de uitbreiding van het museum en van 2005 tot eind 2010 ook het penningmeesterschap.  

 

Besturen was eigenlijk wel genoeg geweest vond ik en met mij zeker ook Marijke. Meer tijd nemen voor onze 3 

afgestudeerde en uitgevlogen kinderen, maar zeker voor het eerste kleinkind dat zich in het Brabantse aandiende, 

daarna 3 jaar in Noorwegen waar de 2e is geboren en nu weer Brabant. Inmiddels ook kleinkinderen in Vijfhuizen en 

in de Broekhorn. En natuurlijk nog meer tijd voor (verre) reizen, m.n. in het voor- en najaar.  

 

Door oud-voorzitter Jan Stam gevraagd voor ondersteuning bij de afrekening van de Europese subsidie van het 

project Erfgoed (herstel Oosterdel in oorspronkelijke staat). Daar kon hij mijn steun als ervaren 

(oud)registeraccountant goed gebruiken. En omdat ik toch “binnen” was of ik ook niet meteen het 

penningmeesterschap op me wilde nemen. Was volgens hem niet veel werk met de ervaren administrateur Siem 

Schoon aan mijn zijde, inderdaad mijn steun en toeverlaat die veel werk uit handen neemt.  

 

Nu zijn we als bestuur ook druk bezig met hoe we in de toekomst Veldzorg een solide en professionele basis kunnen 

geven. Dat lijkt me trouwens een mooi onderwerp voor onze voorzitter Gerrit Arkesteijn om daar in een van de 

komende nieuwsbrieven wat verder op in te gaan. Tot zover het hoe en waarom ik bij Veldzorg betrokken ben 

geraakt, een leuke en enthousiaste groep vrijwilligers waartussen ik me echt thuis voel. 
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AGROS 

 

De mannen van Agros hebben er een nieuwe bezigheid 

bij. Bij slecht weer gaan ze binnen onder andere 

vogelhuisjes bouwen die verkocht gaan worden. 

 

 

 

 

WIST U:  

 

► Dat wij weer meedoen met NL-doet op 16 maart a.s.  

Wil je een aantal uren de handen uit de mouwen steken voor de natuur? Stichting Veldzorg Oosterdel voert beheer 

en onderhoud uit in opdracht van Staatsbosbeheer in Oosterdel gebied. Op de eilandjes in ons gebied wordt gras en 

riet gemaaid en worden bramen en boomopslag verwijderd. Het NL-doet start om 8.30 uur  Na een kop koffie 

vertrekken we om 9.00 uur naar één van de eilanden. Daar gaan we het gemaaide materiaal bij elkaar harken en 

afvoeren. Kom op tijd want anders mis je de boot. 

► Dat u vriend van Stichting Veldzorg Oosterdel kunt worden voor € 10.00 per jaar. Geef dit door aan uw buren, 

vrienden en kennissen. 

► Dat het broedseizoen 15 maart begint en op 15 juli eindigt.  

► Dat de adoptanten bijeenkomst gepland is op 13 juni. Hou deze datum  vrij in uw agenda. 

► Dat de foto’s door onze vrijwilligers gemaakt zijn, tenzij anders vermeld. 

 

Iedereen weer hartelijk bedankt voor jullie inzet! 

Graag tot ziens op 16 maart a.s. 

Met vriendelijke groet,  

Peter Wouda, Vrijwilligers coördinator 

06-53910453 

 

 

 

PS: We zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilligerscoördinator. Een beschrijving van deze functie is te lezen op 

onze website. Ken je iemand die hiervoor geschikt zou zijn, breng dit dan s.v.p. onder de aandacht. 

 

.. .. .. .. Disclaimer .. .. . . 

 

Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Als u deze nieuwsbrieven niet (meer) wilt ontvangen , meld u dan 

af via deze link.  
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