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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD 

Er staat een nieuw informatiestukje op de website over vrijwilliger zijn bij de Stichting 

Veldzorg Oosterdel. 

Via de webcam een live beeld van het landschapsreservaat Oosterdel. 

https://ipcamlive.com/veldzorg    

 

EVEN VOORSTELLEN HENK BOUWHUIS 

Mijn naam is Henk Bouwhuis. Ik ben geboren in Nijverdal in een gezin met 7 kinderen als het 

zesde kind. Ik ben nu 65 jaar.  

Mijn opleiding is LTS-timmeren en LTS- metselen, MTS-bouwkunde, HTS-bouwkunde en HTS-

weg- en waterbouwkunde. In 1982 gereed en geen werk te vinden. Wel een tijdelijke baan 

gevonden als conciërge in de keuken van een scholengemeenschap in Nijverdal (een 

geweldige tijd).   

In 1983 kon ik na veel solliciteren te werk bij Hoogovens bij de ovenbouwkundige dienst op 

het technisch bureau. Hier kwam ik in aanraking met het functionele beheer van de 

onderhoud systemen van Hoogovens. Vanuit hier ben ik tot het eind van mijn werk in 

verschillende functies werkzaam geweest in deze IT-wereld van het onderhoud. Per 1 juli 

2020 ben ik gestopt met werken. 

Eerst woonde ik in de kost in Heemskerk waarna ik 6 jaar in Alkmaar Noord heb gewoond. In 

1989 ben ik getrouwd met Annemieke en zijn wij komen wonen in Broek op Langedijk. Wij 

hebben 1 zoon, Luuk van 21 jaar (werkzaam bij Oosterheem). 

   

https://oosterdel.nl/help-mee/vrijwilligers/
https://ipcamlive.com/veldzorg
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Als vrijwilliger ben ik sinds augustus 2020 bij Veldzorg werkzaam vrijwilliger. Ik wilde niet bij 

Oosterheem werkzaam zijn omdat mijn zoon Luuk daar ook rondloopt. Ik ben begonnen met 

wat lichte werkzaamheden omdat ik eind juni 2020 ben voorzien van een nieuwe heup. Dus 

op het moment dat ik gestopt ben met werken. Maar lieverlee ben ik nu bezig met allerlei 

timmerklussen. Reparatie van bestaande vlonders in de schuiten of de schuiten van nieuwe 

vlonders voorzien. Ook andere klussen die zich aandienen komen op mijn bordje.  

Het betekent dat ik geen directe werkzaamheden op de “akkers” doe, maar me bezig houdt 

met onderhoud aan het gebouw en de schuiten van Veldzorg.  

Met vriendelijke groet Henk Bouwhuis 

 
 (Foto redactie: Henk heeft de Veldzorg 2 voorzien van een compleet 

nieuwe vlonder/bodem en twee banken om op te zitten).       

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG? 

Het filmpje met daarin informatie voor de huurders van de akkers is inmiddels opgenomen. 

Het was stralend weer op de opnamedag. Er is drie uur aan film geschoten, dat is inmiddels 

ingekort tot 35 minuten en nu zijn een paar mensen bezig om dat weer terug te brengen tot 

ongeveer vier minuten. Dan moet er nog een tekst worden ingesproken en klaar is Kees.  

Er is een bijeenkomst van de huurderscommissie geweest om het nieuwe huurcontract te 

bespreken. Daar is geadviseerd om platglasbakken te mogen laten staan in de winter. Het 

bestuur heeft dat advies overgenomen. 

Er blijkt een facebookgroep opgericht te zijn door een aantal huurders. Het bestuur is blij dat 

mensen zo betrokken zijn bij de Stichting dat ze zich verenigen om het bestuur te laten 
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weten hoe zij over een en ander denken. Een gesprekje tussen Dirk Jan Slot en de oprichter 

van de facebookgroep heeft meteen een paar misverstanden kunnen oplossen. De foto’s die 

door de oprichter op facebook waren geplaatst en waarop bouwsels en bomen te zien waren, 

staan namelijk niet op akkers die door Veldzorg worden beheerd, maar op akkers van 

Oosterheem. Zij huren die akkers van de SVO en vanwege de speciale behoeften van een 

aantal van hun werknemers hebben zij toestemming om van het standaard huurcontract af te 

wijken.  

Zo zijn er een aantal mensen die zich af en toe even moeten terugtrekken om tot rust te 

komen. Steeds heen en weer varen naar de kant zou heel veel tijd kosten, daarom hebben zij 

een gebouwtje op hun akker staan. Ook maken de bewoners prachtige manden en korven 

voor eenden, daar hebben zij wilgentenen (takken van de wilgenboom) voor nodig, die 

verbouwen ze voor een deel op hun akkers. Inderdaad, geen fruitboom, maar voor 

Oosterheem wel een boom die een oogst oplevert en in een speciale behoefte voorziet.  

 

DISTELS, BERENKLAUW, BOMEN EN BRAMEN 

Afgelopen juni is er een tweede schouw geweest. Deze keer is met name gekeken naar het 

onderhoud van de akkers. De meeste akkers worden prima onderhouden, maar bij een aantal 

groeien er distels en berenklauw. Deze huurders hebben een e-mail gekregen met het 

verzoek om zo snel mogelijk hun akker aan te pakken. Dat gaat dan met name over de 

berenklauw en distels. Die staan inmiddels in bloei en gaan daarna hun zaad verspreiden. Ze 

moeten dus zo snel mogelijk worden omgehakt, uitgegraven of afgemaaid anders kunnen alle 

omliggende akkers lekker meegenieten van rondvliegend zaad.  

We kregen prompt een vraag: ‘waar laat ik de distels als ze uitgetrokken zijn’? Als ze nog 

helemaal niet bloeien kun je ze gewoon op de akker laten liggen, goed voor de grond. Staan 

ze al bijna in bloei, dan kun je de plant laten liggen als je de bloemen er uit knipt. Dan hoef 

je alleen de bloemen mee te nemen voor de groene bak. Scheelt een hoop gesjouw. Wil je 

proberen om ze helemaal kwijt te raken sproei dan met een gieter, water in de holle stengels, 

dan rotten die weg. Het handigste is dus om met regenachtig weer distels en berenklauw om 

te hakken.   

Bij de schouw is ook gekeken naar akkers waar nog steeds helemaal niets aan gedaan is, ook 

die mensen zijn aangeschreven. In het oude, maar ook in het nieuwe huurcontract staat dat 

tenminste een deel (25%) van de akker bebouwd moet worden. De rest van de akker kun je 

dan natuurlijk niet gewoon maar zijn gang laten gaan, want dan staat het onkruid aan het 

eind van de zomer manshoog.  

 

   
Het gras staat een meter hoog.        Een akker vol met distels, gelukkig nog niet in bloei. 
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Een aantal akkers waar het gras hoog staat en geen grond wordt bebouwd ligt dicht bij de 

akkers van Veldzorg die voor natuur in gebruik zijn. Op die Veldzorg-akkers staat het gras 

inderdaad hoog en mag er van alles groeien. Het grote verschil met de akkers van huurders 

is dat de bestemming verschilt. Akkers van huurders hebben als bestemming cultuurland en 

daar hoort het gras dus laag te blijven. Dat hoeft geen biljard laken te zijn, maar 1 of 2 x per 

jaar maaien is echt veel te weinig.  

Inmiddels is een derde schouw gehouden om te kijken of de mensen, die de genoemde eerste 

mail gehad hebben, hun akker hebben opgeknapt. Dat bleek maar bij twee akkers het geval. 

Daar was inmiddels gemaaid en/of gefreesd. De anderen hebben een nieuwe mail gekregen 

met het verzoek nu echt iets aan de akker te doen. Gebeurt dat nog steeds niet, dan kunnen 

we aan het eind van het jaar de huur opzeggen.  

Bij deze derde schouw is ook gekeken naar bomen en struiken die in de oever van de akker 

groeien en niet gesnoeid zijn, of bomen en struiken die op de akker groeien, maar geen 

fruitboom of -struik zijn. Deze huurders hebben dezelfde mail gekregen en dat was achteraf 

niet handig, want alle geconstateerde zaken werden in één mail genoemd, terwijl vaak 

slechts één van de problemen bij de akker speelt. Voor een deel van de huurders was het de 

tweede aanschrijving, maar voor anderen de eerste keer was dat ze een mail kregen. Deze 

mail heeft tot onduidelijkheid en zelfs wat onrust geleid. Dat spijt ons en we zullen dat in de 

toekomst anders doen. We doen ons best om conflicten te voorkomen en zijn altijd bereid het 

gesprek aan te gaan.  

We kunnen ons voorstellen dat je niet altijd tijd hebt om de akker regelmatig bij te houden of 

dat het werk te zwaar is geworden. Je kunt het werk dan uitbesteden aan de loonwerker. In 

ons gebied is dat Richard Bruin. Hij is te bereiken via e-mail op alma.bruin@ziggo.nl en 

telefonisch op 06-34956696. En inderdaad dat is niet gratis, 50 euro voor een kleine en 75 

euro voor een grote akker frezen, maar je akker ligt er dan wel weer netjes bij en is klaar 

voor groei en bloei van gewenste gewassen!  

 

VELDZORG AAN ‘RAMP’ ONTSNAPT! 

Zaterdag 19 juni gaat de telefoon bij de beheerder. De buurman van Veldzorg: ‘’Of we al 

weten dat de schuit, waar de trekker op staat, volgelopen is?” Nee, dat wist de beheerder 

nog niet en omdat hijzelf op dat moment niet weg kon, de voorzitter gebeld. Die vertrok 

spoorslags naar d’Oostkant ons werkgebouw aan de Dorpsstraat.  

Daar gekomen blijkt de situatie penibel. De schuit staat bijna nokvol water en helt over. Wat 

te doen… pompen! En snel ook, maar hoe krijg je de pomp op de juiste plaats? Gelukkig, de 

schuit is nog net bereikbaar vanaf de kant (want aan boord stappen zou de schuit mogelijk 

net onder water drukken) dus een afdekplank eruit, slang van de dompelpomp erin en 

pompen maar. Het werkt, langzaam zakt het water in de schuit en komt hij hoger op het 

water te liggen. Schuit en trekker gered, maar het had niet veel langer moeten duren.  

Daarna ook maar even in het gebouw gekeken, want bij het pakken van de dompelpomp 

bleek er ook water in de werkplaats te staan, dus controle van de zalen. En ja hoor, de zaak 

staat daar ook blank. De putjes van de douches zijn overgelopen, het rioolwater staat in de 

gang en de mat is drijfnat. De voorzitter, niet voor een kleintje vervaard, is gaan dweilen tot 

alle water weg was (hij was even vergeten dat Veldzorg over een waterstofzuiger beschikt, 

maar wie kan hem dat onder deze omstandigheden kwalijk nemen).  

Zondags nog een keer teruggekomen om ook de laatste restjes weg te werken. Dat is even 

een heel ander weekend dan vooraf verwacht was. Veldzorg is dus op de nipper gespaard 

gebleven voor een ‘ramp’. Jammer genoeg geldt dat niet voor tuinders en akkerbouwers in de 

mailto:alma.bruin@ziggo.nl
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omgeving die hun oogst in het water zagen verzuipen of ziektes in hun producten hebben 

door het vocht.    

    

De schuit ligt inmiddels weer veilig boven water. Henk heeft een luikje gemaakt, zodat het leegpompen van de 

schuit in de toekomst makkelijk gaat.  

 

HERZIENING HUURCONTRACT AKKERS 
VERVOLG 

In Nieuwsbrief 20 en 21 is er al veel verteld over het nieuwe huurcontract en wat dat voor de 

huurders betekent. Daar gaan we nog even mee door, zodat als het nieuwe contract ingaat 
het voor iedereen duidelijk is wat er in het staat.  

Er zijn veel vragen over de aanleg steigers gekomen van huurders. Daar gaan we hier graag 

even verder op in. Waarom willen we geen steigers? Want dat is toch zo makkelijk en je hoeft 
niet met je schuit het riet in te varen.  

De belangrijkste reden is de afkalving van de oevers. Door een steiger komt er geen licht 

meer bij de planten die onder de steiger groeien. Die gaan dus dood. Als de planten eenmaal 
dood zijn, dan houden de wortels en de planten zelf de grond niet meer vast en breekt het 
water de oever af. We zijn zelf behoorlijk geschrokken toen de steiger op het recreatie-eiland 

instortte. Er bleek dat er een enorm gat onder de steiger was ontstaan. Richard Bruin, de 
loonwerker die in ons gebied werkt, heeft zo’n 6 m3 grond moeten storten om de zaak weer 

een beetje in orde te krijgen. Met het volstorten van zo’n gat ben je er echter niet, want 
zolang er geen planten groeien gaat het water gewoon door met grond wegspoelen. 

Omdat we dit natuurlijk niet nog een keer willen meemaken hebben we besloten om geen 
steiger meer te bouwen bij het recreatie-eiland, maar te kiezen voor een aanlegplek. Die 

bestaat uit palen met een dwarsbalk waar een loopplank op gelegd kan worden. Op die 
manier kan het licht gewoon bij de oeverplanten komen, die dan de grond kunnen 

vasthouden.  

 

https://oosterdel.nl/wp-content/uploads/2021/05/nieuwsbrief-20-april-2021.pdf
https://oosterdel.nl/wp-content/uploads/2021/06/nieuwsbrief-21-juni-2021.pdf
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De aanlegplek op het recreatie-eiland. Aan de zwarte grond is nog goed te zien tot hoever de oever was afgekalfd. 
Om de grond op zijn plaats te houden is tijdelijk een beschoeiing geplaatst tot de oever weer begroeid is. 

De tweede reden is dat er geen bebouwing op de akker mag worden aangebracht, behalve 

een paar uitzonderingen (zie Nieuwsbrief 21). Een steiger is een bouwwerk en is dus niet 
toegestaan. Wat wel mag is een voorziening zoals wij zelf op het recreatie-eiland hebben 

aangebracht, dus twee palen met dwarsbalk. Je moet dan wel zelf een plank meenemen die 
je als loopplank kunt gebruiken, maar als ook dat lastig is, dan kunt je er ook voor kiezen om 
onderaan de oever een paal te slaan en bovenop de akker een tweede met daartussen en 

touw of leuning, zodat je jezelf kunt vasthouden bij het uit de schuit op de akker stappen.  

Voor veel steigers, die er nu nog staan, is het voldoende om alle planken eraf te halen, dan 
blijft vanzelf het geraamte over dat als aanlegplaats gebruikt kan worden. Bij de laatste 

schouw hebben we al gezien dat een paar huurders hun steiger op die manier hebben 
aangepast. 

 

    
Voorbeeld van beide mogelijkheden om het steigerprobleem op te lossen. 
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Inmiddels is onze Werkgroep Verhuur Akkers bijeen geweest zijn de wijzigingen die we willen 
aanbrengen in het huurcontract besproken. Besloten is dat een plat glasbak in november niet 

van de akker hoeft, maar net als de schutstal die in de winter in gebruik is voor dieren, mag 
blijven staan. De gereedschapskist moet wel in de winter van de akker af.  

Hoe zit het nu precies met die winterperiode? Wat moet weg, wat mag blijven staan? 

Eigenlijk is dat heel eenvoudig: alles wat op de akker staat moet eraf, met uitzondering van 
begroeiing (planten, groenten, fruitstruiken en -bomen), een schutstal die in de winter in 

gebruik is voor dieren (geiten, kippen enzovoort) en de platglasbak. Alle andere spullen 
moeten weg, dus picknicktafels, bootjes, surfplanken, tuinstoelen, stenen, stokken enzovoort. 
Deze regel is nieuw en gaat pas november 2022 in. Maar in het oude contract stond al dat de 

akker niet als opslagplaats mag worden gebruikt, dus bootjes, surfplanken, stenen en andere 
zaken die niets met een akker te maken hebben mogen ook nu al niet. Evenals bebouwing.  

 

SPONSORING 

Op 22 juni kreeg Veldzorg bezoek van een groep bewoners en begeleiders van zorgboerderij 
de Marsen uit het Twiske. Een soortgelijk bedrijf als Oosterheem, alleen heeft de Marsen ook 

vee, terwijl Oosterheem zich alleen met tuinbouw bemoeid. Beiden werken biologisch 
dynamisch. De groep wilde graag een vaartochtje maken in ons landschapsreservaat 
Oosterdel. Zelden zoveel enthousiasme gezien bij mensen die gingen varen, hoewel er waren 

er een paar die zo’n schuit toch een zeer onbetrouwbaar vervoermiddel vonden. Maar 
uiteindelijk is iedereen toch ingestapt en ze hebben een prachtige vaartocht gehad.  

Voor ons hadden ze nog wat meegenomen. Hun Ferrari tweewiel trekker had het begeven en 

daarom kregen wij de hulpstukken die op zo’n trekker kunnen worden bevestigd. Helaas, ons 
type Ferrari blijkt net een andere dan die van de Marsen en dus passen de hulpstukken niet. 

We zijn ons nu aan het beraden of we proberen een ander koppelstuk te verkrijgen of een 
Ferrari erbij te kopen van het zelfde type als die van de Marsen. We wachten het even af voor 
welke oplossing er wordt gekozen en danken de Marsen dat ze aan ons gedacht hebben.  

   
De gekregen hulpstukken: een hooiband (links) en (rechts) een frees en een set extra banden. 

Voor mensen die altijd gedacht hebben dat een Ferrari een sportwagen is: het is dus ook een 
tweewielige trekker waar je allerlei hulpstukken op kunt zetten. Het is een duizendpoot waar 

je veel mee kunt, zeker op de kleine akkers van Veldzorg.  
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Onze Ferrari met maaibalk. Die maaibalk kun je dus door andere werktuigen vervangen.  
 

WONEN PLUS WELZIJN 

 Activiteiten Wonen plus Welzijn bij SVO. 

Maandagochtend: Kook en Eetcafé voor alleenstaanden of 

alleenwonenden is nog niet gestart i.v.m. de geldende 

richtlijnen van het RIVM, wordt vervolgd.  

Maandagmiddag: Om de week is er de Doet en Ontmoet, 

vanaf 13:30 uur (elke even week). Hier staat ontmoeting 

centraal. U bent welkom voor een praatje, een kopje koffie of thee, gezelligheid en deelname 

aan een activiteit zoals bijvoorbeeld een quiz of spel. Uiteraard met in achtneming van de 

landelijk geldende RIVM richtlijnen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. 

Oproep: Wonen Plus Welzijn is nog op zoek naar een vrijwillige gastvrouw/gastheer die om 

de week (oneven weken) op maandagmiddag de Doet en Ontmoet kan begeleiden. Heeft u 

interesse? Stuur dan een e-mail naar langedijk@wonenpluswelzijn.nl of neem telefonisch 

contact op via 0226-31 80 50. 

 

HANDEN UIT DE MOUWEN DAG  

De gang zit er goed in, bijna alle weken is er een groepje vrijwilligers in het kader van 

Handen Uit De Mouwen dag de akker op gegaan om daar te werken. Dit bevalt zo goed dat 
we inmiddels de zaterdag hebben uitgebreid met de dinsdag en de vrijdag.  

We werken met een rooster. Vrijwilligers geven aan wanneer ze beschikbaar zijn en hoe 

vaak. Ze worden dan ingeroosterd en weten dus precies wanneer ze verwacht worden. De 
vrijwilligers vertrekken om 9.00 uur naar de akker (de koffie staat klaar om 8.30 uur) en 
komen rond 12.00 uur weer terug. Ook na afloop kan er koffie worden gedronken en nog 

 

mailto:langedijk@wonenpluswelzijn.nl
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even lekker nagepraat. Van dat laatste wordt steeds vaker gebruik gemaakt en is bar 
gezellig!!  

Nu we op meer dagen met vrijwilligers naar de akkers gaan, kunnen we nog een heleboel 

mensen gebruiken. Dus heeft u een ochtendje voor ons beschikbaar, meld u dan aan, u bent 
zeer welkom. U bepaalt zelf hoe vaak en op welke ochtend u wilt werken. We zijn ook gestart 

om mensen, die dat willen, te leren met apparatuur om te gaan of te leren varen. Niet 
iedereen wil dat en dat is geen enkel probleem, want we hebben de mensen met de schoffel, 

snoeischaar en hooihark heel erg hard nodig. Heeft u 1x per maand een ochtendje voor ons 
beschikbaar meld u dan aan op vrijwilliger@oosterdel.nl of misschien kent u mensen in uw 
omgeving die wel een ochtendje aan de gang willen, wijs ze dan op deze mogelijkheid.  

De HUDM dag 5 juni.  

Deze keer moest de berenklauw worden aangepakt. Dat was niet de eerste keer, maar je 

kunt ze het beste kort houden. Hoe groter ze worden, hoe harder de steel wordt en hoe 
lastiger ze om te halen zijn. Daarbij is het risico op brandplekken (die kun je van het sap van 

de berenklauw krijgen) groter als ze al hoog staan.  

     
Aan het werk op de ‘boomakkers’ om de berenklauw om te hakken, zodat ze niet in bloei komen.  

Maar ook in en rond het gebouw wordt door vrijwilligers gewerkt. Die komen op tijden die 
voor henzelf het prettigste zijn. We hebben een paar vrijwilligers die zelfs twee keer per week 
komen klussen. Maar ook de mensen die af en toe komen zijn zeer welkom. Er is altijd werk 

te doen.  

mailto:vrijwilliger@oosterdel.nl
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Van plank tot afdekluik! Wat Henk zijn ogen zien,    Ook opruimen moet af en toe gebeuren, maar ook voor  
maken zijn handen!      reparaties ben je bij Rob aan het goede adres! 

HUDM dag 12 juni 

Het rabarbereiland was weer aan de beurt. Deze keer de grote akker. Stekels/distels 

omhakken voordat ze gaan bloeien. Wel jammer want het zijn prachtige bloemen, maar ze 
woekeren zodanig dat de gemeente er een verordening voor heeft gemaakt. Je bent dus 
verplicht ze te verwijderen.  

   
Knap als je hier nog onderscheid kunt maken tussen rabarber en ongewenste planten (onkruid)! 

Na de arbeid vaar je dan terug naar d’ Oostkant waar de koffie klaar staat. Lekker in het 

zonnetje op de schuit, maar helaas, dan zegt de motor ‘doe het verder zelf maar’! Gelukkig is 
daar dan John Wit die wel even een ‘sleep’ geven en de schuit naar het werkgebouw van 

Veldzorg brengt. Grappig want een week eerder had onze schuit nog een sleep gegeven aan 
een tuinder die een soortgelijk probleem had. Zo zie je maar, je komt allemaal een keer aan 
de beurt, vandaar dat John laconiek opmerkte: ‘we zijn er toch om elkaar te helpen’. En zo is 

het.  
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Lekker in het zonnetje rusten naar gedane arbeid!     Een sleep door John Wit (voorste schuit). 

HUDM dag 26 juni 

Weer naar de boomakkers om berenklauw te hakken en vuil te verzamelen. In het kader van 
het ‘opleiden’ van vrijwilligers die dat willen, kregen een aantal deelnemers van deze week 
hun eerste les in varen van Peter.  

    
Uitleg over het starten van de schuit.        Dirk Jan kwam even kijken hoe het ging. 
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Lekker aan het werk met de schoffel,            of met wat meer geweld met de bosmaaier.  

En de vaarles werpt meteen resultaten af. Suzanne vaart de schuit vakkundig naar ‘d 

Oostkant terug. Wel pakte Peter het stuur nog even over bij het aanleggen, want het 
aanleggen is best een handigheidje. Hoe meer mensen kunnen varen, hoe makkelijker het 

wordt om groepjes naar de akker te laten gaan. Nu moeten we vaak een beroep doen op de 
paar mensen die met de schuiten kunnen omgaan.  
                   

      
Resultaat van de 1ste  vaar les een    Dan heeft de leraar even tijd om      Mooi doorkijkje! 
nieuwe schipper!           een belletje te doen. 

En dan 6 juli, de eerste keer dat er op dinsdag een ploegje aan het werk is. 

Nou dat was aanpoten. Tussen de aardappels stond zoveel vuil dat de aardappels bijna niet 

meer te zien waren. Dus schoffelen, nog steeds een prima manier om van ongewenste 
planten af te komen. Het was echt ideaal schoffelweer. Niet te warm, mooi zonnetje, heerlijk 

om op het land bezig te zijn. De aardappels zijn dit jaar door omstandigheden pas laat 
gepoot, dus best lastig om ze tussen het (on)kruid te vinden.  
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Voor vertrek eerst de schuit laden   Zo, de aardappels komen weer tevoorschijn. 
met gereedschap.           
 

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. 

► de webcam een mooi beeld geeft van het gebied 

► 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 op dinsdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen de handen uit de mouwen steken 
(vrijwilligers).  

 

► De foto’s door onze vrijwilligers gemaakt zijn, tenzij anders vermeld. 
  
.. .. .. .. 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://ipcamlive.com/veldzorg
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/
mailto:beheerder@oosterdel.nl?subject=uitschrijven%20nieuwsbrief
https://facebook.com/veldzorg/
https://twitter.com/Veldzorg
https://www.instagram.com/stichtingveldzorg/

