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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.
Voorop gesteld dat het Corona virus geen roet in het eten gooit.

VRIJWILLIGERS COORDINATOR
Wij zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilligers coördinator. Vindt u het leuk om vrijwilligers aan te sturen
die in een uniek gebied aan het werk zijn, geef u dan op bij Peter Wouda; beheerder@oosterdel.nl

EVEN VOORSTELLEN

JOOP ETTEMA

Mijn naam is Joop Ettema geboren in 1943 in Bovenkarspel.
Gehuwd, twee dochters en drie kleinkinderen.
Sinds 1979 wonen we in Sint Pancras.
Mijn vader was tuinder dus als kleine jongen moest ik mee naar de akker.
Bij ons was dat voornamelijk bloemkool, aardappelen en tulpen.
De bloemkool moest geveild worden in veiling “de tuinbouw”. Daar was een
veilinggebouw gelijk aan die van Broek.
Hoewel ik het leuk werk vond, lag mijn interesse toch meer bij techniek. Dat
werd na de technische school dus werken bij een installatiebedrijf als monteur.
Door verdere studie in Alkmaar gaan werken als opzichter en ontwerper technische installaties.
Dat heb ik met veel plezier gedaan.
Toen ik in 2006 de gelegenheid kreeg om te stoppen met werken ben ik gaan kijken welke nuttige invulling
ik wilde geven aan mijn vrije tijd.
Ik zag een advertentie van museum Broekerveiling voor rondleiders. Daar ben ik op ingegaan. Zo was ik
weer een klein beetje terug naar mijn begin jaren.
Ook ben ik een cursus natuurgids gaan volgen bij het IVN.
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Als afstudeerproject kwam ik bij het Oosterdelgebied in Langedijk. Hierbij kwam al snel de vraag over het
ontstaan van deze regio. Ik ben me er verder in gaan verdiepen en heb daar een paar keer een presentatie
over gegeven. Ook bij Veldzorg.
De huidige voorzitter Gerrit Arkesteijn vroeg mij bij die gelegenheid om zitting te nemen in het bestuur om
via natuur en milieu educatie het gebied meer bekendheid te geven bij het publiek en ondersteuning te
geven bij vragen en problemen hierover.
Sinds 2018 ben ik hiervoor dan in het bestuur opgenomen.
Met een groep enthousiastelingen willen we meer mensen laten genieten van dit unieke gebied.
Want dit cultuur en natuurgebied is werkelijk bijzonder en dat willen we behouden .

WONENPLUSWELZIJN
Ontmoetingshuis voor mensen met dementie en geheugen problemen.
Wonen plus Welzijn organiseert elke week een ontmoetingsplek in de IJsvogel bij Stichting Veldzorg
Oosterdel, Dorpsstraat 86 te 1721 BM Broek op Langedijk.
Maandagochtend: De even weken het Kook en Eetcafé voor alleenstaanden of alleenwonenden.
Maandagmiddag: Elke week is er een Doet en Ontmoet, hierbij staat de ontmoeting centraal.
De deelnemers bepalen zelf het programma, men is hier welkom voor een praatje, een kopje koffie,
gezelligheid en om een activiteit te ondernemen bijv. spelletjes.

Ontmoetingshuis dinsdag en vrijdag (bij genoeg aanmeldingen eerdaags ook op de woensdag)
Doel:
Het hoofddoel van het “Ontmoetingshuis voor mensen met dementie en hun mantelzorgers” is het bieden
van ondersteuning met een vast team begeleiders aan mensen met dementie en hun mantelzorgers onder
één dak, op een laagdrempelige plek in de wijk. Het richt zich op sociale integratie, educatie, emotionele
en praktische ondersteuning en beoogt hiermee te bereiken dat de persoon met dementie langer in de
eigen woonsituatie kan blijven.
Doelgroep:
Mensen met dementie of andere geheugenproblemen en hun mantelzorger.
Aanpak:
In het Ontmoetingshuis wordt op maat gewerkt. Om een beeld te krijgen van de situatie waarin de
mantelzorger en de persoon met dementie verkeren en om hen op de juiste manier te kunnen
ondersteunen, wordt er een begeleidingsplan gemaakt.
Deelnemers met dementie kunnen meerdere dagen per week gebruikmaken van het Ontmoetingshuis
waardoor de mantelzorger ontlast wordt. De deelnemers met dementie worden begeleid bij het omgaan
met hun aandoening ‘dementie’ en het accent ligt op reactivering, resocialiseren of bevordering van
emotioneel functioneren.
Het Ontmoetingshuis heeft een vrij karakter en geen van de deelnemers doet iets wat hem/haar niet ligt.
Een belangrijk onderdeel van het programma voor de deelnemers met dementie zijn
bewegingsactiviteiten, zowel geestelijk als lichamelijk. Het doel is om de deelnemers in een ongedwongen
sfeer door middel van aangepaste activiteiten te leren omgaan met de eigen beperkingen en hen de
gelegenheid te bieden sociale contacten op te doen, emoties te uiten en plezier te beleven.
Uitgaande van de opeenvolgende stadia van belasting die de deelnemer en hun mantelzorger doormaken,
ligt de nadruk in de eerste maanden op het bieden van informatie en emotionele steun. Vervolgens komt
het accent te liggen op het gebruikmaken van sociale steun en het praktisch aanleren van vaardigheden
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aan de mantelzorger. Er is met regelmaat overleg met als doel te bewaken dat het programma goed
aansluit bij de wensen en behoeften van de deelnemers en mantelzorgers.
Mantelzorgers krijgen de volgende activiteiten aangeboden: informatieve/educatieve bijeenkomsten,
gespreksgroepen en gelegenheid om zaken onder vier ogen met de coördinator te bespreken.

Coördinator/Begeleider Ontmoetingshuis Langedijk
Helga Hink
mail: h.hink@wonenpluswelzijn.nl
Werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag
Bezoekadres Ontmoetinghuis: ‘Veldzorg’ Dorpsstraat 86 1721 BM Broek op Langedijk
Telefoon: 06-27132041
Bezoekadres kantoor Anbouw: Dorpsstraat 610 1723 HJ Noord Scharwoude
Telefoon: 0226-318050
www.wonenpluswelzijn.nl

WEIDEMOLEN
De fundering van de weidemolen is op 18 februari jl. aangelegd. Vrijwilliger Robin heeft er voor gezorgd dat het
materiaal en machines naar het betreffende eiland werd vervoerd.

Stalen buizen worden de grond in getrild
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De fundering is bijna klaar.

In de werkplaats werd inmiddels de nodige actie
ondernomen om de weidemolen in nieuwstaat
terug te brengen.

We zijn nu bijna zover dat we de molen kunnen gaan plaatsen. Wordt vervolgd.

REPARATIES
De oude motor van de VZ3, die volgens diverse specialisten niet
te repareren was, is het de vrijwilligers Jan en Peter toch gelukt
om hem aan de praat te krijgen. 😉
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HANDEN UIT DE MOUWEN DAG 15-02-2020
Onze vrijwilligers zijn deze dag weer heel goed bezig geweest.
Zo hebben Aart en Harry een vliering gemaakt in werkplaats 1.
Hier zijn we erg blij mee want nu kunnen we meer materiaal
opslaan.
Robin heeft in VZ3 de ”nieuwe” Lister Petter TS2A geplaatst en
er een nieuwe motorkist omheen gebouwd.
Aart heeft via zijn bedrijf gezorgd dat er een nieuw houten dek
gelegd kon worden.

Word vrijwilliger bij Veldzorg en leer veel over de tuinderscultuur in Langedijk.
Wil je als vrijwilliger betrokken zijn bij St. Veldzorg Oosterdel en heb je vragen?
Elke derde zaterdag van de maand tussen 10 en 12 uur kun je bij ons langskomen voor een praatje met onze
vrijwilligers. Samen kunnen jullie dan kijken naar de mogelijkheden.
Voor meer informatie kun je e-mailen naar beheerder@oosterdel.nl of bellen : 06-53910453
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VZ3 GEZONKEN

13 MAART 2020

Bij sterke wind en een ongelukkige manoeuvre zijn de
VZ3 en de Kubota omgeslagen. Met behulp van Richard
Bruin zijn beiden boven water gehaald.
De Kubota wordt door Veldman Mechanisatie
gerepareerd en de Lister van de VZ3 wordt door onze
vrijwilligers onder handen genomen.
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BROEDSEIZOEN
Het broedseizoen is inmiddels begonnen.
Het seizoen loopt van 15 maart tot 15 juli, er kunnen nu vogels zijn die een nest maken.
Dat betekent dat u heel goed moet opletten of er een broedsel op uw eiland ligt voordat u gaat maaien of frezen.

WIJ ZOEKEN
Wij zoeken betrokken mensen die ons willen helpen het authentieke
Oosterdel gebied te behouden
Stichting Veldzorg Oosterdel zet zich in om het gelijknamige cultuur/natuurgebied tussen Heerhugowaard
en Langedijk in de originele staat te houden. Hiervoor zijn we afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en
financiële bijdragen van Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied, de omringende gemeentes en
diverse adoptanten en donateurs (Vriend van Veldzorg).
Van die laatste twee kunnen we er nog wel enkele gebruiken. Daarom zoeken we betrokken mensen die
affiniteit hebben met dit schitterende gebied.
Als “Vriend van Veldzorg” of als “Adoptant van Veldzorg” ondersteunt u ons werk en draagt u bij aan
het behoud van dit unieke gebied.
“Vriend van Veldzorg” kunt u worden door jaarlijks minimaal € 20 over te maken aan de Stichting.
Daarvoor ontvangt u zesmaal per jaar onze digitale nieuwsbrief, indien u uw e-mailadres doorgeeft.
Zie voor meer informatie onze website .
Adoptanten van Veldzorg ontvangen ook de nieuwsbrief én krijgen korting op de zaalhuur.
Tevens kunnen zij een vaarontheffing krijgen.
Men kan adoptant worden door een bijdrage van minimaal € 150 per jaar als particulier, of minimaal € 250
per jaar als bedrijf over te maken aan onze stichting.
Wij hebben een ANBI-status. Dit betekent dat u uw bijdragen onder bepaalde voorwaarden van uw
belastbaar inkomen of vennootschappelijk resultaat kunt aftrekken.
Zie voor meer informatie onze website of die van de Belastingdienst.
Wilt u eerst meer informatie over de mogelijkheden,
maak dan een afspraak via info@oosterdel.nl.
U kunt zich natuurlijk ook opgeven als vrijwilliger. Lees hier verder.
Neem ook eens een virtueel kijkje op het gebied via onze webcam.
De webcam biedt een goed beeld van de actuele situatie.
St. Veldzorg Oosterdel, Dorpsstraat 86, 1721 BM Broek op Langedijk,
NL75RABO0346648769
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VAN HET BESTUUR

Onze penningmeester is in
februari jl. geopereerd aan zijn
hart en is nu thuis aan het
opknappen.

Foto: M.Steltenpool

In verband met het Corona virus zijn alle zaal verhuren uitgesteld tot 1 juni 2020
De adoptantenavond is ook in verband met het Corona virus uitgesteld tot nader order.

BERICHT AAN ONZE HUURDERS
Beste huurder van Veldzorg,
Graag uw aandacht voor het volgende:
Op veel akkers staan braamstruiken. Nu er weer blad aankomt is het net of ze in de (zachte) winter
gewoon doorgegroeid zijn. Op enkele akkers staan zoveel bramen dat je zoeken moet naar een plek waar
je de akker op kunt komen.
Onze tuinder adviseert daarom:
A. boven op de akker kunt u de braamstruiken uitspitten.
B. struiken die in de kant staan niet uitspitten, maar zo diep mogelijk afknippen. Zo houd je de walkant
intact. De afgeknipte bramen niet laten liggen want die maken zo weer nieuwe wortels en kan je weer
beginnen. Als je ze geregeld zo kort mogelijk afknipt, vanuit de schuit of boot, is het onder controle te
houden. Hetzelfde geldt voor de vlier en de rode kornoelje.
Houd ze in toom, die struiken! Anders woekeren ze de hele akker over. En hoe groter ze worden, hoe
moeilijker het is om ze weg te krijgen.
Dank voor de medewerking.
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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 adoptant van Stichting Veldzorg Oosterdel kunt worden vanaf € 150.00 per jaar en daarmee het onderhoud
van een eiland adopteert.
► Dat u vriend van Stichting Veldzorg Oosterdel kunt worden voor € 20,00 per jaar. U ontvangt dan de nieuwsbrief
van ons . 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 (vrijwilligers dag) hebben.
► Dat we nog veel vrijwilligers nodig 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/

https://oosterdel.nl

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

maart 2020

