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Nieuwsbrief 7 

ADOPTANTEN BIJEENKOMST 
                                                                           

Op 11 juni 2019 zijn alle adoptanten van een eiland welkom in de IJsvogel voor de jaarlijkse vergadering.  

Inloop met koffie om 19.30 uur, vergadering start om 20.00 uur      

                                                                                                           

EVEN VOORSTELLEN  

 

Graag stel ik me even aan u voor. Ik ben Marieke Meijer en ik ben sinds 2016 secretaris van Veldzorg. Toen ik begin 

2016 werd gebeld door onze voorzitter, Gerrit Arkesteijn, die vroeg of ik belangstelling had voor de vacature van 

secretaris, aarzelde ik geen moment. Ik woon al sinds 1990 aan de Dorpsstraat en het Oosterdelgebied ligt als het 

ware in mijn achtertuin. Het leek me een goed idee om een bijdrage te gaan leveren aan het behoud van dit mooie 

en bijzondere gebied.   

Ik ben 61 jaar, getrouwd en ik heb een zoon en een dochter, die in 

de 30 zijn en dus al jaren het huis uit. Gelukkig komen ze nog 

regelmatig over de vloer, net als onze vele andere familieleden en 

vrienden. In ons huis is het vaak gezellig vol! Ik werk al bijna 19 jaar 

bij woningcorporatie Woonwaard in Alkmaar, als beleidsadviseur en 

privacy officer. Mijn vrijwilligerswerk bij Veldzorg valt goed te 

combineren met mijn werk en privéleven, ook al moet er soms een 

tandje bij als er van alles tegelijk gebeurt. Vaak is het hollen of 

stilstaan. 

 

Als secretaris verzorg ik de verslagen van de bestuursvergaderingen, en help ik bij het organiseren van de huurders- 

en adoptantenavonden, de open dagen en andere ‘evenementen’ van Veldzorg. Verder verzorg ik de adoptie- en 

huurovereenkomsten. Ons bestuur vergadert een keer per maand. We bespreken dan allerlei dringende problemen 

(rivierkreeften!) en minder dringende, maar daarom niet minder belangrijke, zaken (zwerfvuil, hard varende boten, 

overlast van ganzen en zo kan ik nog wel even doorgaan) die spelen in het Oosterdel. En we proberen vervolgens om 

overal een oplossing voor te vinden. Dat is af en toe een hele uitdaging, maar ik ben blij dat ik mijn steentje bij kan 

dragen aan het beheer en het behoud van deze oeroude, unieke akkers!  

Groet en tot ziens, 

Marieke 

 

NIEUWE VRIJWILLIGERS 

 

Mike Kieft en Theo Hazewinkel zijn sinds kort onze gelederen komen versterken en helpen ons in de werkplaats. U 

leest in een volgende nieuwsbrief meer over hen.  
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WONEN PLUS WELZIJN  

 

BROEK OP LANGEDIJK 

Er is koffie, er ligt een krant op tafel maar het gaat er vooral ook om dat de bezoekers aan het Ontmoetingshuis in 
Veldzorg in beweging komen, met het lijf en in het hoofd. ,,Het is belangrijk om de bovenkamer van mensen met 
dementie te blijven prikkelen, om hun hersens te 
activeren’’, zegt Helga Hink. ,,En als het even kan gaan 
we naar buiten, voor een rondje om,’’ vult Jeannette 
Kersten aan. 

Zo begint het artikel in het NoordHollandsDagblad over 

de opvang van dementerende mensen uit de omgeving 

in ons gebouw ‘d Oostkant. De IJsvogel is hiervoor 

gezellig ingericht door de dames Hink en Kersten. Vanaf 

nu kan men terecht op de dinsdag en vrijdag van 10.00 

tot 16.00 uur terecht. 

Zie hier voor het artikel. Voor aanmelding en/of 

informatie : 0226-318050 of 

langedijk@wonenpluswelzijn.nl  
       Foto: www.jjfoto.nl/Jan Jong 

 

 

 

REPARATIES  
 

De reparatie/revisie van de Farymann diesel motor van de VZ1 is nog niet gelukt (zie nieuwsbrief 5). Nadat alle 

versleten onderdelen waren vervangen bleek de motor niet te willen starten. Omdat wij er niet uitkwamen hebben 

we de motor naar Demco in Winkel gebracht. Na 5 weken kregen we de motor terug met de mededeling dat ook zij 

de motor niet konden repareren! Ze stuurden wel even een tamelijk hoge rekening! 

Intussen hebben Jan en ik besloten om een leenmotor (mijn eigendom) in te bouwen zodat de boot in ieder geval 

weer kan varen. Vrijwilliger Gerben gevraagd of hij ook naar de VZ1 motor wil kijken of deze inderdaad niet te 

repareren blijkt. Wordt vervolgd. 

De Steijr (4-wieltrekker) had ook een probleem met de motor. Uit het niets bleek de koppakking lek te zijn en spoot 

de motor zijn koelvloeistof naar buiten. De trekker is naar Veldman in Warmenhuizen gebracht alwaar hij weer in 

orde is gemaakt. 

De Agria 2600 (twee wiel trekker met freesbak) was al een tijdje bij de Agria specialist Van Veen in Ursem omdat wij 

die ook niet aan de praat kregen. Nadat de motor een behoorlijk aantal weken onder de aandacht is geweest kregen 

we een verlossend telefoontje dat het gelukt was. Deze nota viel gelukkig erg mee. 

 

 

 

 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190423_28989497/hersens-prikkelen-in-ontmoetingshuis-op-prachtplek
mailto:langedijk@wonenpluswelzijn.nl


Mei 2019 

GTL  

 

Van bouwmachines en kranen tot binnenvaartschepen en rondvaartboten. 

Shell GTL Fuel wint terrein op alle vlakken. Het wordt in Nederland allemaal 

schoner dankzij GTL. GTL is een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas, 

verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie, en produceert 

daardoor minder lokale uitstoot en zwarte rook. De innovatieve brandstof 

geur- en kleurloos en is eenvoudig toe te passen in bestaande machines, 

vrachtwagens en schepen met nieuwe en oudere dieselmotoren. 

 

https://www.shell.nl/klanten/commercialfuels/gtl/products.html 

 

klik hier voor de folder 

 

Inmiddels heeft Ten Bruggencate een overeenkomst voor levering GTL afgesloten. Vanaf heden kunnen jullie GTL 

tanken bij Ten Bruggencate. Zie: http://tenbruggencate.com/een-begrip-in-broek/ 

 

 

WEIDEMOLEN  

 

Op dit moment zijn we druk bezig een financier te zoeken die wil bijdragen in de aanlegkosten van de fundering van 

de weidemolen. Mocht u iemand weten die ons een goed hart toedraagt dan horen wij dat graag. 

 

 

HANDEN UIT DE MOUWEN DAG20-04-2019 

 

Op 20 april jl. zijn er weer diverse vrijwilligers aan het werk 

geweest in en om ons werkgebouw. Harry K. heeft het 

gebouw onder handen genomen. Harry L. heeft de reling 

van het terras gerepareerd. Robin is druk bezig geweest 

met het maken van een uitlaat voor de VZ1 en de rest heeft 

zich uitgeleefd in het veld. Het aardappel eiland is gefreesd 

en de rabarbereilanden zijn geschoffeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shell.nl/klanten/commercialfuels/gtl/products.html
https://www.shell.nl/promos/shell-gtl-brochure0/_jcr_content.stream/1442360290139/faa30983928c79f1ed7a3fc2bcedca98699c6d3f/gtl-brochure-nieuw.pdf
http://tenbruggencate.com/een-begrip-in-broek/
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WIST U:  

 

► Dat u vriend van Stichting Veldzorg Oosterdel kunt worden voor € 20,00 per jaar. Geef dit door aan uw buren, 

      vrienden en kennissen. 

► Dat we elke 3e zaterdag van de maand de handen uit de mouwen dag hebben. 

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

► Dat de adoptanten bijeenkomst gepland is op 11 juni a.s. Hou deze datum  vrij in uw agenda. 

► Dat wij op 14 september weer een open huis houden. 

► Dat er dan workshops zijn. 

► Dat er ook weer geëxposeerd wordt door diverse kunstenaars. 

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

 

Iedereen weer hartelijk bedankt voor jullie inzet! 

De volgende handen uit de mouwen dag is op 18 mei a.s. Graag tot ziens. 

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.  

mailto:techniek@oosterdel.nl?subject=uitschrijven%20nieuwsbrief

