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OPEN HUIS

21-06-2020

Zet alvast maar in uw agenda;
21 juni 2020 houden we samen met Oosterheem weer onze open dag. Bijzonder is dat we het ook samen
doen met Stichting Langedijk Waterrijk, die haar 5 jarige Koolsail houdt en met Stichting Lief Langedijk die
een kunstroute in het Oosterdel gebied organiseert. Wij zoeken nog kunstenaars voor deze dag.
Reden genoeg om deze dag vrij te houden.

NIEUWE VRIJWILLIGERS COORDINATOR
Helaas heeft Roy Korbijn op het laatste moment afgezien van de functie vrijwilligers coördinator.
Wij zijn weer op zoek naar een nieuwe vrijwilligers coördinator.

MAAIBOOT
Zaterdag 7 december konden we eindelijk
de maaiboot uit Purmerend ophalen. Onze
vrijwilliger Dirk Jan Slot is met onze tractor
naar Purmerend gereden en heeft daar de
maaiboot aangekoppeld. Thuis in Broek
heeft Marieke Neesen van Stichting
LiefLangedijk de maaiboot officieel
overhandigd aan Veldzorg. LiefLangedijk
heeft een belangrijke bijdrage gesponsord
voor de aanschaf van deze maaiboot.
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Met onze
hartelijke dank
aan
LiefLangedijk
voor de
bijdrage!
Inmiddels heeft onze vrijwilliger Robin al een aantal eilanden van riet ontdaan.

BELEIDSPLAN SVO 2020-2025
Onlangs heeft het bestuur van de stichting Veldzorg Oosterdel het nieuwe beleidsplan vastgesteld. Dit beleidsplan
heeft de titel ‘Op weg naar een duurzaam beheer’ mee gekregen en is een leidraad voor de periode 2020-2025. Het
beleidsplan is te vinden op de pagina ‘ doelstelling’ op onze website en is ook hier te downloaden. Download het
beleidsplan
Wij hebben inmiddels ook de provincie uitgenodigd om mee te denken over ons plan.
Hier een gedeelte uit de brief aan de provincie:
“Ons doel is de Oosterdel door te geven aan ons nageslacht. Daar werken we als vrijwilligersorganisatie heel hard
voor.
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Wij hebben sinds enige jaren te maken met de Amerikaanse rivierkreeft.
Die ondermijnt de walkanten. We moeten derhalve gaan optreden want als we niets doen dan is er over 20 a 30 jaar
geen eilandenstructuur meer, is het water zwart, ondoorzichtig en dood en is de biodiversiteit ernstig afgenomen.
Dit probleem is nu te groot voor een vrijwilligersorganisatie, vandaar dat we partnership zoeken bij de
buurgemeenten Langedijk en Heerhugowaard, bij SBB, bij Hoogheemraadschap om de handen ineen te slaan hoe we
de schade door de kreeft kunnen beperken.
De Oosterdel is natuurlijk een heel mooi proefgebied. Het ligt er al ruim 900 jaar bij zoals het ooit is gemaakt. Akkers
die al eeuwen zonder beschoeiing hebben standgehouden.
We zoeken nu naar een professionele organisatie , bijv. HHNK of SBB die een proef kunnen begeleiden, hoe we met
behoud van de eeuwenoude structuur toch de ondermijning van de kreeft kunnen tegengaan.
Het zou heel mooi zijn als de provincie er ook bij wordt betrokken.
Om de Oosterdel ook bij de provincie op de kaart te krijgen zouden wij het heel waardevol vinden om de provinciale
staten te ontvangen in ons werkgebouw en rond te varen in het gebied.
Natuurlijk is gedeputeerde Esther Rommel, die vorig jaar beloofd had nog eens langs te komen voor een excursie,
eveneens meer dan welkom.”

REPARATIE VZ3

De VZ3 bleek na het stralen toch slechter dan
verwacht. Na overleg zijn diverse stukken van de
schuit vervangen en is de VZ3 weer terug naar de
spuiterij gebracht, alwaar hij opnieuw gestraald is
en daarna in de twee componenten lak gespoten
is. Vervolgens hebben Dirk Jan en Peter de anodes
geplaatst, de schroefas afdichting geplaatst en als
alles goed gaat wordt de VZ3 op 25 januari weer te
water gelaten.
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Wordt vervolgd.

REPARATIE VZ4
Op enig moment ,rond 10 december, kregen we het bericht dat de schroefas sluiting van de VZ4 het begeven had.
Robin, op dat moment de schipper, heeft de schuit nog aan de wal gekregen en droog gepompt. Vervolgens hebben
we de schuit in een botenhuis uit het water getild zodat we de schroefas afsluiting konden repareren. Dit bleek meer
problemen te geven dan verwacht en met behulp van een professional is de afsluiting vervangen.
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KANTEN REPAREREN

De winterperiode is bij uitstek geschikt om de kanten te repareren. Liefst niet op deze manier.

BROEDSEIZOEN
Het broedseizoen komt er weer aan.
Het seizoen loopt van 15 maart tot 15 juli, maar er kunnen nu al vogels zijn die al een nest maken.
Dat betekent dat u heel goed moet opletten of er een broedsel op uw eiland ligt.

BIOLOGISCHE AARDAPPELEN TE KOOP
Wij hebben dit jaar weer biologische aardappelen te
koop. We hebben zowel vastkokers als kruimige.
Ze kosten €1.00 per kg en zijn in porties vanaf 10 kg te
bestellen bij D.J. Slot; 06-25298429
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VAN HET BESTUUR
In de vorige nieuwsbrief hebben we een afbeelding van Kobus geplaatst. Deze afbeelding is zonder
bronvermelding opgenomen. De illustratie komt van Martin Wagenaar.

WIST U:
► Dat er na zonsondergang niet in ons gebied gevaren mag worden, ook niet met de kano, supboard e.d.!
► Dat er zonder ontheffing niet met motor, ook niet elektrisch, gevaren mag worden!
► 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 zalen verhuren voor vergaderingen en feestjes.
► Dat we elke 3e zaterdag van de maand de handen uit de mouwen dag hebben.
► Dat er voorjaar 2020 instructiefilms voor de huurders op de website gezet zullen worden.
► Dat de foto’s door onze vrijwilligers gemaakt zijn, tenzij anders vermeld.
►Dat u op onze website via de webcam het Oosterdel gebied in kunt kijken
https://oosterdel.nl/oosterdelgebied/webcam/
Met vriendelijke groet,

www.oosterdel.nl

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