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EVEN VOORSTELLEN LIEUWE ELZINGA 

 

Naam: Lieuwe Elzinga,  64 jaar oud. 

Ben geboren in de buurtschap  Veenhuizen  

te Heerhugowaard. Hier heb ik tot m’n 9e jaar gewoond. 

Het was en is er nog steeds mooi landelijk. 

Daarna verhuisd naar Sint Pancras waar ik mijn vrouw Anna Marie Duif heb 

ontmoet, een echte tuindersdochter. Na ons huwelijk in 1979 zijn we verhuisd 

naar Broek op Langedijk waar we gingen wonen aan de Dorpsstraat.  

In 1999 hebben we een kavel gekocht in Mayersloot - West aan de Aagtegroet 

en daar ons huis op laten bouwen  

 

In 2016 is m’n vrouw overleden.  

Ik heb 2 zoons van 34 en 30 jaar en 2 schoondochters en een kleinzoon van 2 

en een half jaar. Het 2e kleinkind is onderweg en zal medio juni het levenslicht 

zien.  

 

Sinds december 2019 heb ik mijn pensioen naar voren gehaald en ben dus pensionado en dat bevalt 

goed. Hiervoor was ik werkzaam op het ROC Horizon College als financieel adviseur en controller. 

Sinds kort ben ik gevraagd als penningmeester voor de stichting Veldzorg, een invulling van mijn tijd die ik 

graag doe.  

 

Opleiding / Werkzaamheden: LTS – Havo (staatsexamen) – SPD en naast mijn werk bij de Vrije Universiteit 

aanvullende studies gedaan.   

Na mijn militaire dienstplicht ben ik gaan werken bij de NZH, in de accountancy, Vrije Universiteit,  

Alkwaard -  College en Horizon College als hoofd administratie. De laatste jaren tijdens de ziekte van Anna 

Marie was ik financieel adviseur en controller.  

 

Mijn hobby´s zijn lezen en reizen, fietsen en wandelen 
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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  
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. 
 
Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we in de IJsvogel aanwezig. 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. 
 

 

BERICHT AAN ONZE ADOPTANTEN  

 

Adoptantenavond naar volgend jaar 

Door de coronaperikelen kunnen we dit jaar helaas geen adoptantenavond organiseren. We slaan het dus 

een jaartje over. In 2021 zetten we het weer op de agenda en dan ontvangen de adoptanten als vanouds 

een uitnodiging voor een gezellige en informatieve bijeenkomst. 

Aanpassing adoptiebeleid 

We zien met lede ogen aan dat het aantal vaarbewegingen in ons gebied enorm toeneemt. Dat heeft 

onder andere te maken met de toename van het aantal huurders en adoptanten. Natuurlijk zijn we heel 

blij met de steun van onze adoptanten. Maar het gaat om een kwetsbaar gebied, en de golfslag van al die 

bootjes is niet goed voor de akkers. En die hebben het toch al zo zwaar, met de holletjes van de 

rivierkreeften en andere ‘natuurlijke’ afkalving. 

Het bestuur van Veldzorg is daarom bezig het adoptiebeleid onder de loep te nemen. Adoptanten krijgen 

nu twee vaarpassen op naam. Wat we veel zien, is dat de tweede pas op naam komt van iemand op een 

ander adres. Dat hebben we een tijd lang gedoogd. Maar in principe was de tweede vaarpas bedoeld voor 
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één gezinslid, dat op hetzelfde adres woont dus. Daarom overwegen we om dit principe vanaf 2021 ook zo  

te gaan toe passen. 

Uiteraard stellen we onze adoptanten ook persoonlijk op de hoogte van de aanpassing in het 

adoptiebeleid, als dat door het bestuur is vastgesteld later dit jaar. We hopen op begrip voor deze 

maatregel.  

Handhaving vaarbeleid 

We doen er alles aan om ons mooie en bijzondere gebied zo goed mogelijk te beschermen. Wat ons de 

laatste tijd vooral verontrust, zijn de veel te hard varende jongeren in zodiacs (met of zonder vaarpas). Die 

horen natuurlijk niet thuis in dit kwetsbare gebied.  

Daarom zetten we ook in op handhaving (van de maximale vaarsnelheid en het vaarverbod voor 

motorvaartuigen), in samenwerking met gemeente, boa’s en politie. Deze laatsten zijn veel vaker dan 

voorheen aanwezig in en rond het Oosterdelgebied en zij delen ook vaker boetes uit.  

Tip: voorkom dat de kop van je schuit of boot omhoog komt, want dan gaat hij veel hogere golven maken. 

 

WEDSTRIJD VOOR DE JEUGD 

 

WEDSTRIJD Kreeftjesvissen voor de Jeugd 

 

De Gemeente Langedijk organiseert deze zomer in het kader van 

Camping Dijk & Waard een wedstrijd voor de jeugd om zoveel 

mogelijk kreeftjes te vangen. De levende kreeftjes kunnen elke 

werkdag worden ingeleverd, tussen 12 uur en 13.30 uur alléén 

op werkdagen, dus niet in het weekend,  bij Stichting Veldzorg 

Oosterdel, Dorpsstraat 86 in Broek op Langedijk. Dit geldt ook 

voor afhalen. 

 

Elke week én elke maand valt er een prijs te winnen en op 1 oktober worden de hoofdprijzen uitgereikt: 

een keuze uit een spelcomputer of een elektrische BB-motor. Er is ook een prijs voor de jongste deelnemer 

en voor wie de meeste kreeften heeft gevangen. 

 

Zie voor meer informatie:  
https://www.gemeentelangedijk.nl/Inwoners/Homecontent/Nieuws/Nieuwsberichten/Juli/Rivierkreeftviswedstrijd_

hoe_vang_je_ze_en_waar_lever_je_ze_in 

 

https://lsv.mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/40988/wedstrijd-kreeftjesvissen-voor-de-jeugd.html 

 

Voor het leren vissen op kreeften met een hengel kijk op VISblad TV via onderstaande link; 

https://www.youtube.com/watch?v=-lHkswQaJF8 

 

Zie hieronder de link naar een Jeugdjournaal opname van 17-07-20 

https://www.youtube.com/watch?v=BMBiEMsLUlI 

 

 

 

 

https://www.gemeentelangedijk.nl/Inwoners/Homecontent/Nieuws/Nieuwsberichten/Juli/Rivierkreeftviswedstrijd_hoe_vang_je_ze_en_waar_lever_je_ze_in
https://www.gemeentelangedijk.nl/Inwoners/Homecontent/Nieuws/Nieuwsberichten/Juli/Rivierkreeftviswedstrijd_hoe_vang_je_ze_en_waar_lever_je_ze_in
https://lsv.mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/40988/wedstrijd-kreeftjesvissen-voor-de-jeugd.html
https://www.youtube.com/watch?v=-lHkswQaJF8
https://www.youtube.com/watch?v=BMBiEMsLUlI
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INTERVIEW  

 

 

Op 11 juli jl. heeft onze voorzitter een interview gehad met de medewerkers van “Nieuwsweekend” van 

NPO-Radio 1 over de Amerikaanse rivierkreeft in het Oosterdelgebied. U kunt het interview terug zien op 

deze link: 

 

https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/61622-2020-07-11-amerikaanse-rivierkreeft-

wanted-dead-or-alive-in-langedijk 

 
 

 

HANDEN UIT DE MOUWEN DAG  

 

Elke 3e zaterdag van de maand Vrijwilligersdag/ handen uit de mouwen. 

 

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 

 

 
 

(ON) ZICHTBAAR ? 

 
 
Het is een aantal schippers van akkerschuiten e/o sloepen op gevallen dat kanoërs en suppers   
slecht zichtbaar zijn door het hoge riet. Hou hier rekening mee. De kanoër heeft wel voorrang op een 
akkerschuit maar als ze elkaar ongezien in de bocht tegen komen dan ligt een akkerschuit niet zomaar stil.  
 
 

GEITEN (BOKKEN)  

 
 

Wij houden sinds kort bokken voor de begrazing van 
moeilijk maaibare eilanden.  
Laat deze dieren met rust en vooral niet voeren! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/61622-2020-07-11-amerikaanse-rivierkreeft-wanted-dead-or-alive-in-langedijk
https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/61622-2020-07-11-amerikaanse-rivierkreeft-wanted-dead-or-alive-in-langedijk
mailto:beheerder@oosterdel.nl
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REPARATIES 

 

 

De reparatie aan de Lister van de VZ3 zit tegen. Na het 

drogen van de motor hebben we de verstuivers laten 

repareren en bij het testen gaf de motor taal noch teken. 

We hebben nu de brandstofpompen weggebracht voor 

reparatie naar Veldman Techniek in Warmerhuizen. 

Wordt vervolgd.  

 

 

 

Tevens hebben we bij twee Colwoods de motor vervangen door een 

PTM motor (Honda equivalent ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Colwood op de linker foto is omgebouwd door de vader van Geert de Boer( begeleider bij Oosterheem). 

Knap stukje vakwerk! 

 

BROEDSEIZOEN 

 

Het broedseizoen is per 16 juli afgelopen. 

Dit betekent dat u weer vanaf deze datum kunt maaien of frezen. 
Loonwerker voor ons gebied is: Richard Bruijn, 06-34956696 

 

TE KOOP 

 
 Een Agria 2600. Motor loopt moeizaam. 
 
 
Een originele Colwood , zuigerveren moeten 
zeer waarschijnlijk vervangen worden. 
 

Reageren : beheerder@oosterdel.nl 

beheerder@oosterdel.nl
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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.  

  

                                    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  

 

 BERICHT AAN ONZE HUURDERS  

 

Beste huurders van Veldzorg, 
  
Graag uw aandacht voor het volgende: 
Zorg er a.u.b. voor dat de bramen, reuzeberenklauw en stekels (distels) niet de overhand krijgen.  
Houdt u aan de gedragscode! Klik hier voor inzage. 
 
Dank voor uw medewerking. 

https://oosterdel.nl/help-mee/vrienden-van/
mailto:info@oosterdel.nl
https://oosterdel.nl/help-mee/vrijwilligers/
https://oosterdel.nl/oosterdelgebied/webcam/
https://oosterdel.nl/wp-content/uploads/2019/06/Gedragscode-huurders-mei-2019.pdf
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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 (geef wel uw e-mailadres door) 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     

beheer@oosterdel.nl  

https://oosterdel.nl   

 

* Momenteel is de webcam wegens software problemen tijdelijk buiten gebruik! Er wordt hard aan gewerkt om dit 

op te lossen. 

 

 

.. .. .. .. 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/
mailto:beheer@oosterdel.nl
https://oosterdel.nl/
mailto:vrijwilliger@oosterdel.nl?subject=afmelden%20nieuwsbrief

