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EVEN VOORSTELLEN MANDY KOKKELINK 

Zoals sommigen van jullie al weten ben ik sinds kort de 
nieuwe vrijwilligers-coördinator voor stichting Veldzorg. 
Ik kom van origine niet uit de omgeving, maar ik huur 
een aantal akkers van Veldzorg en ben sindsdien volledig 
fan van het gebied en vind het heel leuk om op deze 
manier betrokken te zijn bij het behoud van het 
prachtige gebied. Ik houd ook voor Veldzorg de 
Facebookpagina bij en zal ook Instagram en twitter 
daarbij betrekken. Verder ben ik nu vooral nog aan het 
uitvogelen hoe we alles zo goed mogelijk met de 
vrijwilligers kunnen regelen, zeker in een tijd waarin 
Corona voor een heleboel uitdagingen zorgt.  

Jullie kunnen mij bereiken via vrijwilliger@oosterdel.nl  

WONENPLUSWELZIJN  

 

Activiteiten Wonen Plus Welzijn bij Stichting Veldzorg Oosterdel  

Ontmoetingshuis voor mensen met Dementie en geheugenproblemen. 

Wonen plus Welzijn organiseert wekelijks op de dinsdag en vrijdag bij Stichting Veldzorg Oosterdel in de IJsvogel een 
ontmoetingsplek voor mensen met Dementie of geheugenproblemen. Men beoogt hiermee te bereiken dat de 
persoon met dementie/geheugenproblemen langer in de eigen woonsituatie kan blijven en de mantelzorg wordt 
ontlast. 

Er is een gestructureerd dagprogramma toegespitst op eigen wensen, mogelijkheden en behoeften en gericht op 
sociale integratie, educatie, emotionele en praktische ondersteuning.  

U bent van harte welkom om langs te komen op de dinsdag en vrijdag tussen 10.30 uur tot 15.00 uur voor een kopje 
koffie, graag eerst even telefonisch aanmelden i.v.m. met de aangepaste maatregelen.  

Maandagochtend: Kook en Eetcafé voor alleenstaanden of alleenwonenden is nog niet gestart i.v.m. de aangepaste 
richtlijnen van het RIVM, wordt vervolgt.  

Maandagmiddag: Vanaf maandag 7 september 2020 start elke week de Doet en Ontmoet, aangepast met de RIVM 
richtlijnen en 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. 

https://www.facebook.com/veldzorg
mailto:vrijwilliger@oosterdel.nl
https://www.wonenpluswelzijn.nl/pg-21592-7-130932/pagina/ontmoeten_in_buurt__dorp-doet__ontmoetlangedijk.html
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STEIGER RECREATIE EILAND  

De steiger bij het recreatie eiland is door ouderdom ingestort. Veldzorg heeft de steiger verwijderd en Staatsbosbeheer 

is bezig deze te vervangen.  

 

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. Wanneer het in 2021 weer mogelijk is, zetten we de avond weer op de agenda en dan ontvangen de adoptanten 
als vanouds een uitnodiging voor een gezellige en informatieve bijeenkomst. 

Aanpassing adoptiebeleid  

We zijn heel blij dat veel mensen het mooie en unieke landschapsreservaat Oosterdel een warm hart toedragen en 
daarom adoptant van Stichting Veldzorg zijn. Adoptanten kunnen een ontheffing krijgen van het vaarverbod in het 
gebied. Dat is voor velen een reden om adoptant te worden. Maar met het toenemen van het aantal adoptanten zien 
we echter het aantal vaarpassen en de daarbij behorende vaarbewegingen toenemen. Reden voor het bestuur om het 
huidige adoptiebeleid eens onder de loep te nemen. 

Het oude beleid 

Oorspronkelijk konden adoptanten een eiland uitkiezen. Zij betaalden dan een jaarlijks adoptiebedrag, afhankelijk van 
de grootte daarvan. In 2016 hebben we dat aangepast omdat het veel werk was die administratie bij te houden. 
Bovendien wekte de suggestie van ‘een eigen eiland’ verkeerde verwachtingen op. Er mag immers geen enkel adoptie-
eiland betreden of bewerkt worden omdat ze deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Als er onderhoud 
nodig is, doet Veldzorg dat. Daarom wijzen we geen eilanden meer toe. Je adopteert als het ware het hele 
landschapsreservaat voor een vast minimumbedrag. 

Volgens het oude beleid ontvingen adoptanten een vaarpas op naam en desgewenst een tweede pas op naam van de 
partner. In de loop van de tijd is dit beleid opgerekt naar twee vaarpassen op naam, waarbij soms de tweede pas op 
naam kwam van iemand op een ander adres. Nu het aantal adoptanten toeneemt, moeten we een pas op de plaats 
maken. 

Het nieuwe beleid (2021) 

Vanaf 2021 passen we het beleid aan. De belangrijkste aanpassingen zijn: 
- Adoptie (personen) kan voor een minimumbedrag van 150 euro per jaar, een bedrijf betaalt minimaal 250 

euro per jaar. Een hoger bedrag mag natuurlijk altijd. Deze bedragen zijn als gift aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting, omdat Stichting Veldzorg de ANBI-status heeft. Kijk op de website van de Belastingdienst 
voor meer informatie. 

- Adoptanten ontvangen één vaarpas op naam. Bedrijven ontvangen één vaarpas op naam van het bedrijf. Bij 
een substantieel hogere bijdrage kan het bestuur meerdere vaarpassen op naam van een bedrijf zetten. Dit 
moet dan wel worden aangevraagd. 

- Adoptanten zijn 18 jaar of ouder. 

Zie voor meer informatie en overwegingen voor dit nieuwe beleid zie  onze website.  

 

 

https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten
https://oosterdel.nl/wp-content/uploads/2020/10/Adoptiebeleid-2021-1.pdf
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WEIDEMOLEN  

We hebben het nieuwe frame voor de weidemolen 
afgelopen week binnengekregen. De firma Loodeck 
helpt de stichting bij de werkzaamheden die nog 
uitgevoerd moeten worden. Het is de bedoeling dat 
het frame in week 47 geplaatst gaat worden en dan 
kan de weidemolen geplaatst worden. 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJD VOOR DE JEUGD  

De wedstrijd Kreeftjesvissen voor de Jeugd is uiterst succesvol verlopen. Er zijn bijna 6000 kreeftjes geteld. 

De prijsuitreiking heeft 29 augustus jl. plaatsgevonden. De winnaars zijn Lasse Dubbelink met zijn team, zij hebben 
ruim 1800 kreeften gevangen, en Mick Kraakman, die heeft in zijn eentje 1150 kreeften gevangen. Zie ook: 
https://www.dijkenwaardnieuws.nl/langedijk/de-winnaars-van-de-kreeftviswedstrijd-zijn-bekend/  

Ook de Volkskrant heeft een artikel gewijd aan de bestrijding van de rivierkreeften:  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vissen-op-een-allesvernietigende-rivierkreeft-om-de-nederlandse-
flora-en-fauna-te-redden  

Op 26 september jl. is de voorzitter van stichting Veldzorg geïnterviewd door het journaal over de problematiek 
rondom de rivierkreeften, het interview is hier terug te kijken: 

https://nos.nl/artikel/2349900-gemeenten-willen-gezamenlijke-aanpak-voor-bestrijding-rivierkreeften.html  

 

PERS  

Op 10 aug. jl. heeft RTVHN opnames gemaakt over het schreeuwend tekort aan vrijwilligers in het landschapsreservaat 
Oosterdel. U kunt de film met interview terug zien via deze link:  

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/271222/schreeuwend-tekort-aan-vrijwilligers-voor-oosterdelgebied-iedereen-is-
van-harte-welkom 

 

 

https://www.heiwerkenobdam.nl/
https://www.dijkenwaardnieuws.nl/langedijk/de-winnaars-van-de-kreeftviswedstrijd-zijn-bekend/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vissen-op-een-allesvernietigende-rivierkreeft-om-de-nederlandse-flora-en-fauna-te-redden~b97000ca/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vissen-op-een-allesvernietigende-rivierkreeft-om-de-nederlandse-flora-en-fauna-te-redden~b97000ca/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://nos.nl/artikel/2349900-gemeenten-willen-gezamenlijke-aanpak-voor-bestrijding-rivierkreeften.html
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/271222/schreeuwend-tekort-aan-vrijwilligers-voor-oosterdelgebied-iedereen-is-van-harte-welkom
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/271222/schreeuwend-tekort-aan-vrijwilligers-voor-oosterdelgebied-iedereen-is-van-harte-welkom
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HANDEN UIT DE MOUWEN DAG  

Vanwege de steeds wisselende Coronamaatregelen zullen we per keer bekijken in of het mogelijk is de 
‘handen uit de mouwen dag (HUDM)’ in aangepaste vorm te organiseren. We houden nog steeds elke 3e 
zaterdag van de maand aan voor onze vrijwilligersdag/HUDM. 

Afgelopen zaterdag 17 oktober zijn we tijdens de HUDM 
weer druk in de weer geweest met een aantal van onze 
vrijwilligers. De nieuwe toegangspoort is afgemaakt, het 
dek van de 2e trekkerschuit (VZ3) is verder 
dichtgemaakt, de bokken van Veldzorg zijn verhuisd 
naar hun nieuwe stek en het terrein en de kantine van 
Veldzorg zijn grondig schoongemaakt. 

 Lijkt het jou nou ook leuk om in ons prachtige gebied 
mee te helpen en ben je handig, kun je goed varen of 
ben je een ervaren tuinder?  

 

Uiteraard zijn vrijwilligers nog steeds zeer welkom, zeker in deze tijd! We zijn momenteel vooral op zoek 
naar vrijwilligers die we op vaste dagen kunnen inzetten, ook doordeweeks bijvoorbeeld. Heb je de 
mogelijkheid om bij te springen, laat het ons weten!  

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar: 
vrijwilliger@oosterdel.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vrijwilliger@oosterdel.nl
https://www.facebook.com/veldzorg/photos/pcb.1142197826200505/1142197086200579/?__cft__%5b0%5d=AZXyNheb_vKRcTKBrrisPFvzZpG0FsRC0iwgohPF0MLUXM-RpgXF-3mPGtw6-1e6I_vZXztFC1Dbk6N6Vb5xPudLdArJhG0Hg0ECKMUYGVQ2mxsuvifXUyoDrioDNP4jUEXxcgiXihYp54LNc70yVLO3&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/veldzorg/photos/pcb.1142197826200505/1142197026200585/?__cft__%5b0%5d=AZXyNheb_vKRcTKBrrisPFvzZpG0FsRC0iwgohPF0MLUXM-RpgXF-3mPGtw6-1e6I_vZXztFC1Dbk6N6Vb5xPudLdArJhG0Hg0ECKMUYGVQ2mxsuvifXUyoDrioDNP4jUEXxcgiXihYp54LNc70yVLO3&__tn__=*bH-R
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DE WAAIER IN ACTIE BIJ VELDZORG  

Op vrijdag 18 september staken zo’n veertig medewerkers van diverse ondernemingen uit Alkmaar, 
Heerhugowaard en Langedijk de handen uit de mouwen tijdens De Waaier in Actie. Zij voerden klussen uit 
voor maatschappelijke organisaties uit de regio. In het Oosterdelgebied hielpen drie medewerkers van SQR 
onder een stralende zon met het onderhoud op de eilanden. Normaliter houden zij websites in de lucht of 
zijn ze digitaal actief, die middag haalden ze hooi van een van de eilanden. 

Met De Waaier in Actie wil Stichting De Waaier de 
impact op lokaal niveau vergroten. Zij spreken 
daarbij vooral de ondernemers en bedrijven aan en 
bieden hen een platform om zich te manifesteren 
op het gebied van maatschappelijk betrokken 
ondernemen. Veldzorg heeft daar dankbaar gebruik 
van gemaakt. 

Foto: Keesnan Dogger 

 

 

(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.  

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. 

Update: de brandstofpompen waren inderdaad stuk en zijn 
gerepareerd. Na het afstellen van de kleppen start de motor 
weer.   

Onze maaiboot bleek te lekken en 
is op de kant getrokken voor 
inspectie. Hier bleek dat de bodem 
slechter was dan voorzien. In 
samenwerking met de 
schuitenhelling Nico Vader wordt 
er een nieuwe bodem in gelast en 
de motor krijgt ook meteen een grote onderhoudsbeurt.  

 

https://sqr.nl/
https://de-waaier.nl/
https://schuitenhelling.wordpress.com/
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TE KOOP  

 

 Een Agria 2600. Motor loopt moeizaam. 

Reageren : beheerder@oosterdel.nl 

 

 

LOONWERKER  

Loonwerker voor ons gebied en het duizend eilanden rijk  is: Richard Bruijn, 06-34956696 

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. 

St. Veldzorg Oosterdel, Dorpsstraat 86, 1721 BM Broek op Langedijk, 
NL75RABO0346648769 

  

mailto:beheerder@oosterdel.nl
https://hovenier.website/oudkarspel/richard-bruin-loonwerk-en-wateronderhoud/
https://oosterdel.nl/help-mee/vrienden-van/
mailto:info@oosterdel.nl
https://oosterdel.nl/help-mee/vrijwilligers/
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WIST U DAT:  

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

► Er na zonsondergang niet in ons gebied gevaren mag worden, ook niet met de kano, supboard e.d.! 

► Er zonder ontheffing niet met motor, ook niet elektrisch, gevaren mag worden!  

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

►U adoptant van Stichting Veldzorg Oosterdel kunt worden vanaf € 150.00 per jaar en daarmee het onderhoud 
     van de eilanden adopteert. 

► 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. 

► Wij zalen verhuren voor vergaderingen en feestjes. 

► Wij elke 3e zaterdag van de maand de handen uit de mouwen dag (vrijwilligers dag) hebben.  
 
► Wij nog veel vrijwilligers nodig hebben. 

► Er voorjaar 2021 instructiefilms voor de huurders op de website gezet zullen worden. 

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

  
 

 

 

 
 

P.L.M. Wouda, beheerder     
beheerder@oosterdel.nl  
https://oosterdel.nl   

 
 
 

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

Volg ons op 

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/
mailto:beheerder@oosterdel.nl
https://oosterdel.nl/
mailto:beheerder@oosterdel.nl?subject=uitschrijven%20nieuwsbrief
https://facebook.com/veldzorg/
https://twitter.com/Veldzorg
https://www.instagram.com/stichtingveldzorg/

