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OPEN HUIS  
 

“Voorop gesteld dat het Corona virus geen roet in het eten gooit” meldde ik in de vorige nieuwsbrief. 

Helaas heeft het Corona virus toch roet in het eten gegooid. De open dag gaat dus niet door.  

Hopelijk volgend jaar beter.  

 

VRIJWILLIGERS COÖRDINATOR  

 

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 PETER WOUDA 

 

Mijn naam is Peter Wouda. Ik ben geboren in Haarlem. Getrouwd met Susan. Wij hebben twee zoons, van 34 en 30 

jaar en een kleinzoon van 11 maanden 

Ik heb tot 1979 in Haarlem gewoond en ben toen naar Alkmaar verhuisd. Mijn opleiding is LTS, MTS en HTS 

elektrotechniek , maar direct na school kwam ik bij een hoortoestellen bedrijf terecht en ben toen audicien 

geworden. In 1999 heb ik Hofstede hoorapparaten overgenomen 

en in 2006 heb ik mijn bedrijf verkocht aan Schoonenberg. 

Sindsdien ben ik freelancer.  

Begin 2006 ben ik in Zuid-Scharwoude komen wonen.  

Het wonen in Zuid-Scharwoude is ideaal. Veel groen, het strand 

en de bossen dichtbij en ruim voldoende winkels in de buurt om 

de dagelijkse boodschappen te doen.  

In 2012 heb ik een rondkont gekocht, helemaal opnieuw ingericht 

en nu lekker aan het varen in ons prachtige gebied 

Als vrijwilliger ben ik sinds 2010 bij Veldzorg werkzaam als 

technisch beheerder. Dit houdt in dat ik het gereedschap en de machines en de boten onderhoud. Ook Oosterheem 

doet regelmatig een technisch beroep op mij. In 2014 werd ik gevraagd om in het bestuur van Veldzorg toe te treden 

als technisch bestuurslid.  Ik vind het nog steeds leuk om mij te mogen inzetten voor het prachtige gebied dat 

Veldzorg beheert. 

 

mailto:beheerder@oosterdel.nl
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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) 
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. 
 
Eerdaags start het ontmoetingshuis weer. De bedoeling is dat er dan gedurende deze dagen geen 
 “vreemd “ bezoek in het gebouw komt. Mocht u toch het gebouw willen bezoeken maak dan eerst een 
afspraak met de beheerder 06-53910453  
  
 

 

WEIDEMOLEN  

 

 

Na afloop van het broedseizoen (15 juli) wordt de bouw van de weidemolen weer opgepakt. 

 

 

REPARATIES 

 

De oude motor van de VZ3 was volgens diverse specialisten niet meer te repareren. Echter, het is de vrijwilligers Jan 

en Peter tòch gelukt om de motor weer werkend te krijgen. 😉  

Update: Deze motor hebben we nu ingebouwd in de VZ1 en tevens hebben we de koeling via de uitlaat laten lopen.  

Dit betekent dat er een nieuw uitlaatspruitstuk moest komen. Ook moest er een gat in de romp 

gemaakt worden om het water aan 

te zuigen. Wierpot plaatsen en de 

uitlaat opnieuw naar buiten geleiden.  
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De elektrische draadboom was ook een drama en heeft Peter helemaal opnieuw gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier is de motor compleet ingebouwd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intussen heeft Robin een kuul om gebouwd tot 

egalisator. Hiermee kan een eiland goed gevlakt 

worden. 

 

 

 

 

 

Ook is de vloer van VZ3 in de teer gezet 
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VZ3 GEZONKEN  

 

In de vorige nieuwsbrief meldden we het omslaan van de VZ3 en het te water raken van de Kubota. Inmiddels is de 

Kubota total loss verklaard en zijn we bezig met de aanschaf van een nieuwe trekker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig was de Kubota goed 

verzekerd. De firma Veldman zal de 

nodige onderdelen die nog bruikbaar 

zijn overzetten naar de nieuwe trekker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDEN UIT DE MOUWEN DAG  

 

In verband met het Coronavirus gaat de handen uit de mouwen dag van 16 mei a.s. niet door! 

 

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?  

Voor meer informatie kun je e-mailen naar beheerder@oosterdel.nl of bellen   : 06-53910453 

 

 

 

 

 

 

mailto:beheerder@oosterdel.nl
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BROEDSEIZOEN 

 

Het broedseizoen is inmiddels volop aan de gang. 

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  

https://oosterdel.nl/help-mee/vrienden-van/
https://oosterdel.nl/help-mee/adopteer-een-akker/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/giften
mailto:info@oosterdel.nl
https://oosterdel.nl/help-mee/vrijwilligers/
https://oosterdel.nl/oosterdelgebied/webcam/
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 BERICHT AAN ONZE HUURDERS  

 
 
Beste huurders 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 slootkant 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 opnieuw 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. 
  
Houdt u aan de gedragscode! Klik hier voor inzage. 
 
Dank voor de medewerking. 
 
 

TE KOOP 

 
  
 
 
 
 
Een echte Coolwood. Reageren op beheerder@oosterdel.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://oosterdel.nl/wp-content/uploads/2019/06/Gedragscode-huurders-mei-2019.pdf
mailto:beheerder@oosterdel.nl
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WIST U:  

 

► Dat wij een gedragscode hebben voor onze huurders, klik hier voor inzage. 

► 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 er niet overnacht mag worden in ons gebied! Ook niet om te vissen. 

►Dat u adoptant van Stichting Veldzorg Oosterdel kunt worden vanaf € 150.00 per jaar en daarmee het onderhoud 

     van de eilanden adopteert. 

► Dat u vriend van Stichting Veldzorg Oosterdel kunt worden voor minimaal € 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 ** 

    

  

 

 

 

P.L.M. Wouda, beheerder     

https://oosterdel.nl   

*   Nu even niet i.v.m. de Corona crisis. 

** momenteel is de webcam wegens defect tijdelijk buiten gebruik! 

 

 

 

 

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

 

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

meld u dan hier af.  

https://oosterdel.nl/help-mee/akkers-huren/
https://oosterdel.nl/wp-content/uploads/2019/06/Gedragscode-huurders-mei-2019.pdf
https://oosterdel.nl/help-mee/adopteer-een-akker/
https://oosterdel.nl/help-mee/vrienden-van/
https://oosterdel.nl/zaalverhuur-en-rondvaarten/verhuur-van-zalen/
https://oosterdel.nl/help-mee/vrijwilligers/
https://oosterdel.nl/help-mee/vrijwilligers/
https://oosterdel.nl/help-mee/akkers-huren/
https://oosterdel.nl/help-mee/vrijwilligers/
https://oosterdel.nl/oosterdelgebied/webcam/
https://oosterdel.nl/
mailto:vrijwilliger@oosterdel.nl?subject=afmelden%20nieuwsbrief

