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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD
Via de webcam een live beeld van het landschapsreservaat Oosterdel.
https://ipcamlive.com/veldzorg

GRATIS AF TE HALEN ( ZOLANG DE VOORRAAD STREKT )
De Hortus in Alkmaar bestaat 10 jaar en dat vieren ze met allerlei activiteiten. Eén daarvan is
dat ze gratis toegangskaartjes ter beschikking stellen die ze via andere organisaties verdelen.
Daarom heeft de Stichting Veldzorg Oosterdel ook een serie kaartjes ontvangen om te
verdelen onder de vrijwilligers, de adoptanten en de huurders. Heeft u interesse, dan kunt u
de kaartjes ophalen op zaterdag 28 augustus of 4 september tussen 9.00 en 12.00 uur in de
kantine van het werkgebouw aan de Dorpsstraat 86 in Broek op Langedijk. Mocht u wel
kaartjes willen, maar ze niet op zaterdag 28 augustus of 4 september kunt afhalen, stuur dan
een mailtje naar vrijwilliger@oosterdel.nl dan kunnen we een andere datum/tijd regelen.

EVEN VOORSTELLEN SUZANNE DE JONG
Hallo, ik ben Suzanne.
Sinds december 2019 woon ik met mijn vriend en kat op de Dijk in Broek op Langedijk. De
eerste paar weken dat wij hier woonden hebben we uiteraard geklust in ons huis. Wij zijn
nog op vakantie geweest in januari en daarna leek het mij leuk om wat dorpsgenoten te leren
kennen. Ik was lekker gemaakt met allerlei mooie en leuke evenementen die hier gehouden
worden zoals Langedoikermarkt, beddenrace, lichtjesavond enzovoort, maar dat hebben we
nog allemaal tegoed. Toch wilde ik op de een of andere manier mensen leren kennen want
dat is toch het leukst als je voor het eerst van je leven in een dorp woont. Alle vooroordelen
zoals ‘iedereen kent iedereen’ moesten natuurlijk wel waargemaakt worden
.
Ik ben wel geboren in een dorp maar aangezien ik daar maar 1 jaar heb gewoond weet ik
daar niets meer van. Daarna verhuisden we naar Gouda, toen Almelo, toen Delft en toen
weer terug naar Gouda. Vanaf mijn 13e belande ik in Alkmaar. Daar heb ik het altijd heel erg
naar mijn zin gehad, nooit het plan gehad om daar weg te gaan totdat ik op een zondag op
Funda belande omdat een vriendin met huizen kijken bezig was. Toen zag ik een prachtige
vrijstaande woning met veranda aan het water voorbij komen. Ik was meteen verliefd. De
ochtend daarop heb ik de makelaar gebeld, die middag zijn we gaan kijken, dinsdag een
afspraak gemaakt met de makelaar om ons huis te bekijken en de verkoop opties te
bespreken, woensdag bij de financiële adviseur geweest, donderdag een bod gedaan en
vrijdag werd ons 2de bod geaccepteerd en hadden we het in the pocket. Door een impuls
aankoop zijn wij dus in BOL terecht gekomen.
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Ik werk 4 dagen in de week bij Breed Onderhoud achter het station in Heerhugowaard als
werkvoorbereider. Ik werkte daar al toen ik nog in Alkmaar woonde, maar vanuit BOL is het
helemaal lekker dichtbij dus dat is ideaal. Sinds begin juli dit jaar ben ik lid geworden van
sportschool Aerofit in Noord-Scharwoude dus daar zal ik ook wat mensen leren kennen en als
er straks meer evenementen komen, komt de rest vanzelf. Een van de redenen dat ik in mei
2020 als vrijwilliger bij Veldzorg aan de slag ben gegaan is uiteraard ook om mensen uit de
buurt te leren kennen maar ook om een steentje bij te dragen aan het behoud van het
prachtige Oosterdel gebied omdat ik daar graag SUP, dus dat is puur eigenbelang dat dat er
mooi bij blijft liggen . Om één keer in de maand op een zaterdagochtend de handen uit te
mouwen te steken op de eilanden vind ik heerlijk, het is prachtig om te doen en ook nog
gezellig, mocht je zelf nog niet mee doen met de handen uit de mouwen dagen zou ik willen
zeggen: KOM ER VOORAL BIJ!! Het is leuk en nuttig om te doen!
Groeten van Suzanne

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG?
In de bestuursvergadering van augustus is het nieuwe huurcontract goedgekeurd, hierover
kunt u meer lezen verderop in deze nieuwsbrief.
Een ander onderwerp dat op de agenda stond zijn de komende kennismakingsdagen met het
hart van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Om bewoners op die fusie voor te bereiden
hebben de huidige gemeenten een Dijk en Waard Fonds opgericht waardoor alle inwoners,
ondernemers, verenigingen ideeën konden aandragen om de start van Dijk en Waard een
feestelijk tintje te geven. De Stichting Veldzorg Oosterdel heeft samen met Langedijk
Waterrijk, de Museale Schuiten Helling en Museum BroekerVeiling een idee aangedragen en
dat is gehonoreerd.
Op 25 en 26 september is iedereen tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom bij het
werkgebouw d’ Oostkant aan de Dorpsstraat 86 in Broek op Langedijk van de Stichting
Veldzorg Oosterdel om kennis te maken met het prachtige landschapsreservaat Oosterdel dat
het hart gaat vormen van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Bezoekers worden ontvangen
met koffie, thee of fris en kunnen daarna een filmpje bekijken over het gebied.
Vervolgens kunnen ze in een schuit stappen van een schipper van Langedijk Waterrijk die ze
naar Museum BroekerVeiling brengt, daar kan uitgestapt worden voor een bezoekje aan het
veilinglokaal. Eenmaal weer terug in de schuit varen ze door het Oosterdel in de richting van
de molen aan de dijk. Daar hebben ze de keuze tussen een wandeling over de dijk of toch
maar varen naar de Museale Schuiten Helling alwaar een uitleg volgt door Nico Vader.
Opnieuw de schuit in en terug naar het werkgebouw. Al met al een uitstapje van zo’n
anderhalf uur afhankelijk van de tijd die je per onderdeel wilt doorbrengen. De schuiten
vertrekken om de 10 minuten, dus je hoeft nooit lang op vervoer te wachten. We hopen op
Nieuwsbrief 23, augustus 2021

een groot aantal bezoekers, dus vertel het vooral rond in uw omgeving. Zegt het voort,
zegt het voort.
We hopen dat de huurders extra aandacht aan hun akkers willen besteden, zodat ze
er picobello bijliggen op de 25 en 26ste september.
Dan een punt dat als mededeling op de agenda stond. Waarschijnlijk herinnert u het zich nog
dat het landschapsreservaat Oosterdel veel overlast had van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat
is nog steeds het geval en niet alleen bij ons, maar op steeds meer plaatsen in Nederland
ondergraaft dit beestje de oevers van meren, vijvers, sloten en kanalen, vreten ze
waterplanten op waardoor de waterkwaliteit verslechterd en bedreigen ze onze inheemse
rivierkreeft, die al zeldzaam is. Een motie van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard om
de problematiek op de agenda van het ministerie te krijgen, werd in september 2020 op het
VNG congres met 98 procent aangenomen. Er is sindsdien veel aandacht vanuit alle delen
van het land voor de problematiek. De wethouder Ad Jongenelen van de gemeente Langedijk
heeft vervolgens een verzoek ingediend om het Oosterdel als proefgebied te gaan gebruiken
om een methode te ontwikkelen om de kreeft te bestrijden.
Dat heeft nu een eerste resultaat gehad, want op vrijdag 20 augustus brachten de
kwartiermaker van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en
gedeputeerde Esther Rommel van provincie Noord-Holland een werkbezoek aan het
Oosterdelgebied in Langedijk. Het doel van dit bezoek was het met eigen ogen aanschouwen
van de schade die de Amerikaanse rivierkreeft aan het gebied toebrengt. Daartoe stapte het
hele gezelschap in de rondvaartboot van Museum BroekerVeiling.

van links naar rechts: wethouder Ad Jongenelen gemeente Langedijk, Mathijn Speelman student InHolland, Frans van den Berg
beleidsmedewerker LNV directie visserij, Gedeputeerde Esther Rommel en kwartiermaker ministerie Kevin Herweijer.

Gerrit Arkesteijn namens Stichting Veldzorg Oosterdel en Mathijn Speelman, die de
problematiek vorig jaar met drie mede-studenten heeft onderzocht, gaven een presentatie
over het belang van het gebied en over de onderzoeksresultaten.
De kwartiermaker van het Ministerie van LNV en zijn team gaan dit jaar een landelijk plan
van aanpak voor rivierkreeftenbestrijding opstellen. Wethouder Ad: “ Voor het
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Oosterdelgebied en de gemeenten biedt dit mogelijkheden om ons cultureel erfgoed te
behouden voor de toekomstige generaties. Daar zijn we trots op”.

Mathijn Speelman presenteert zijn onderzoeksresultaten en onze voorzitter Gerrit Arkesteijn vertelt over het
landschapsreservaat Oosterdel. Gedeputeerde Esther Rommel (geheel rechts) luistert geïnteresseerd toe.

HET NIEUWE HUURCONTRACT IS KLAAR!
Het is al een aantal keren aan de orde geweest in de Nieuwsbrief, maar nu is het dan zo ver:
het nieuwe huurcontract is klaar en vastgesteld door het bestuur. Echte veranderingen staan
er niet in, maar omdat nu alles in één document staat, hopen we dat het voor iedereen
duidelijk is wat er nu wel en niet mag in het gebied. Inmiddels is ook het filmpje klaar waar
alle zaken ook nog een keer in beeld worden gebracht.
Eind september krijgen alle huurders van een akker het nieuwe huurcontract toegestuurd per
e-mail. U heeft dan rustig de tijd om het door te lezen.
Heel belangrijk: met dit nieuwe huurcontract vervallen alle oude huurcontracten.
We hebben in de afgelopen maanden nogal eens gehoord, ‘ja, maar ik heb nog een contract
van 10 jaar geleden en daar staat in dat ik … wel mag doen’. Dat is binnenkort dus verleden
tijd. Alle huurders vallen vanaf 1-1-2022 onder de regels van het nieuwe huurcontract. Als u
niet aan die regels wilt/kan voldoen, zeg dan vóór 1 november uw huur op. Anders gaat u
akkoord met het nieuwe contract.
Om niet onnodig papier te gebruiken/verspillen sturen we het nieuwe huurcontract niet per
post toe. Daarom ook vragen wij u niet om het nieuwe contract getekend terug te sturen,
maar gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het nieuwe contract (of anders voor 1
november de huur opzegt).
Belangrijke zaken zijn:
-

-

Bebouwing (hokken, steigers, schuttingen enzovoort) op de akker is niet toegestaan
met uitzondering van schutstalletjes, plat glas en/of een gereedschapsbak die aan
bepaalde maten voldoen.
Bomen en struiken zijn niet toegestaan, met uitzondering van fruitbomen tot maximaal
2 meter en fruitstruiken met een maximale hoogte van 1 meter.
Er mag alleen biologisch worden geteeld.
Geen plastic op de akkers.

Deze zaken stonden ook al in het oude huurcontract of in de gedragscode, dus zijn niet
nieuw, maar wel aangescherpt en nu in het huurcontract opgenomen. Nieuw is wel dat alle
zaken op de akker, die daar niet thuis horen, steeds per 1 november moeten zijn verwijderd
en per 1 maart weer mogen worden neergezet.
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Landbouwplastic en containers zijn dus niet toegestaan.

BEHEER AKKERS
Op 19 augustus is er opnieuw geschouwd. Dit was de vierde keer dit jaar dat dat gebeurde.
De eerste keer was in april, de andere keren in juni en juli. In april is het hele gebied bekeken
op alles wat er niet thuis hoorde, dus verwaarloosde beplanting, hokken, steigers,
schuttingen, plastic en andere troep. Daar is geen aanschrijving op gevolgd, maar is in de
Nieuwsbrief in het algemeen aandacht voor gevraagd (zie nieuwsbrief 20). In juni en juli is
vooral gekeken naar plantengroei. Distels, berenklauw, bomen en struiken (die geen
fruitboom of struik zijn) op de akkers. Daar zijn aanschrijvingen op gevolgd en die hebben
voor een groot deel geleid tot beter onderhoud.
Wie problemen ondervindt bij het onderhoud van de akker, kan contact opnemen met
loonbedrijf Richard Bruin die in ons gebied aktief is. Zowel voor frezen, maaien als klepelen
ben je bij Richard aan het goede adres.

Er is bewust voor gekozen om nog niet aan te schrijven op bebouwing, omdat de maten voor
uitzonderingen nog niet duidelijk waren. Die uitzonderingen zijn inmiddels bekend en staan in
het nieuwe huurcontract. We wachten echter met aanschrijven van niet toegestane
bebouwing tot het nieuwe jaar. We begrijpen ook dat niet iedereen zijn of haar berghok
zomaar heeft omgebouwd tot een gereedschapskist, de steiger heeft afgebroken (geraamte
mag blijven staan) of de schutstallen aan de maten heeft aangepast. Maar in de
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Nieuwsbrieven is hier wel steeds aandacht voor gevraagd. Iedereen kan op de hoogte zijn en
alvast starten met de aanpassingen, dus verwachten wij van alle huurders dat zij in de
komende maanden hun bebouwing gaan aanpassen aan de nieuwe maten die in het
huurcontract staan.

Deze huurder heeft inmiddels zijn ‘tuinhuis’ omgebouwd tot twee schutstalletjes en een gereedschapskist die
aan de nieuwe maten voldoen.

WONEN PLUS WELZIJN
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. Nieuwe deelnemers zijn van harte 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 kan via telefoonnummer 0226-318050 of via e-mail
langedijk@wonenpluswelzijn.nl
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. Als die
gevonden is kunnen we alle weken weer een Doet en Ontmoet hebben. Heeft u interesse?
Stuur dan een e-mail naar langedijk@wonenpluswelzijn.nl of neem telefonisch contact op via
0226-318050.

SPONSORING
Veldzorg kreeg van Piet Balder zijn frees. Piet vond hem toch wat zwaar worden en dacht dat
dat voor ons wat minder een probleem zou zijn. We gaan kijken of we sterke mannen kunnen
inschakelen. Dank Piet.

VRIJWILLIGERS VOOR AKKERONDERHOUD
Het gaat de goede kant op met de vrijwilligers. Inmiddels zijn er 25 mensen die op dinsdag-,
donderdag- en zaterdagmorgen naar de akkers gaan voor onderhoud. Er zijn erbij die één
keer per maand de handen uit de mouwen steken, anderen doen dat twee keer per maand of
zelfs 1x per week of zo vaak als ze tijd hebben.
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Het lijkt misschien veel, 25 personen, maar het blijft lastig om drie ochtenden een groepje bij
elkaar te krijgen. Daarom toch maar weer de oproep:
BENT U, OF KENT U, IEMAND DIE EEN OCHTENDJE TIJD HEEFT MELD U DAN AAN BIJ
vrijwilliger@oosterdel.nl , want vele handen maken licht werk.
U geeft aan wanneer u beschikbaar bent en wij roosteren u in, zodat u ruim van te voren
weet wanneer u aan de beurt bent. Twijfelt u of het wel iets voor u is, kom dan een keer
meewerken en ervaar het zelf. Wel even van te voren opgeven, want in verband met corona
houden we de groepjes klein. Maximaal vijf tot zes personen, maar vaak zijn het er minder.

Dit prachtige gebied verdient het om goed onderhouden te worden. Meld u aan!

HANDEN UIT DE MOUWEN DAGEN
Dan een beeld van het vrijwilligerswerk van de afgelopen periode. Half juli liep het
broedseizoen af en mochten de akkers eindelijk gemaaid worden. Door het natte weer van
deze zomer was het gras extra gegroeid. Hier en daar stond het ruim een meter hoog en dat
niet alleen, er stonden ook andere planten tussen, want op de natuurakkers van het
landschapsreservaat hebben we te maken met kruidenrijk grasland. Een prachtig gezicht al
die kleuren, maar sommige planten, bijvoorbeeld de winde ook wel pispotje genoemd, maken
er een potje van. Ze ‘winden’ zich om het gras en ander planten en zorgen voor een
ondoordringbaar geheel. De bosmaaiers lopen er op vast, evenals onze Ferrari maaier. Die
had dan ook prompt een gebroken aandrijfas en moest in de reparatie.
Nu er drie dagen in de week op de akkers wordt gewerkt, zijn er niet altijd foto’s van de
werkzaamheden. Niet in elke groep zit een vrijwilliger die eraan denkt om foto’s te maken.

Nico met de bosmaaier aan de gang. De winde/pispotje (rechts in close up) windt zich om de riethalmen.
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Dinsdag 6 juli. De aardappelakker moest geschoffeld worden.

Nog even tijd voor een relaxte blik op het gebied,

maar daarna moet er toch echt gewerkt worden.

Vrijdag 9 juli was het weer tijd voor de berenklauw. Dat spul groeit in de zomer echt als een
bezetene en moet dus regelmatig worden aangepakt. Want al houd je ze kort, ze gaan toch
bloeien. En als ze dat eenmaal doen, krijg je ook zaad en verspreiden ze zich nog verder. Kijk
maar eens naar de natuurakkertjes in het gebied waar de villa’s staan. Daar moet de
gemeente de akkertjes onderhouden. Bramen en berenklauw hebben zich de afgelopen jaren
zodanig verspreid dat de akkertjes ondoordringbare oerwouden zijn geworden. Wel heel fijn
voor kleine dieren en vogels, want die vinden altijd nog wel ergens een doorgang. En
natuurlijk zullen mensen er ook niet snel aan land gaan om een feestje te vieren. Zo heeft
ook hier ‘elk nadeel ook een voordeel’.

Bloeiende berenklauw met margrietjes op de achtergrond.
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Berenklauw omhakken.

Soms is het wel eens lastig dat de akkers alleen via het water bereikbaar zijn. Je loopt niet
zomaar even naar de plaats van bestemming, zoals in een ‘normaal’ gebied. Ook het
afvoeren van snoeiafval, riet of gras gaat allemaal per schuit, maar er zitten ook voordelen
aan dat vaartochtje. Je vaart vooraf rustig naar de akker waarbij je kunt genieten van het
zonnetje wat toch regelmatig schijnt. Na afloop van de klus, kun je even lekker bijkomen van
de gedane arbeid.

Tijd om naar huis te gaan. Mooi leventje,
vrijwilliger bij Veldzorg zijn!

Bramen neem je mee, want anders groeien ze
weer vast en heb je er volgend jaar dubbel ‘plezier’ van.

Zaterdag 17 juli was de aardappelakker al weer aan de beurt voor een schoffelsessie. Het
was opeens een behoorlijk warme dag en dat was wel even wennen voor de vrijwilligers.

Opeens richting 250 C dat was deze zomer even schrikken. En dan in de volle zon schoffelen valt niet mee, dus dan af
en toe maar een extra pauze nemen.

Vrijdag 23 juli.
En dan het maaien van akkers. Soms lijkt het onbegonnen werk, maar uiteindelijk komt er
toch een einde aan. In dit geval waren alleen de bosmaaiers beschikbaar want de Ferrari was
in onderhoud.
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Een ondoordringbaar ‘grasveld’. Hier loopt alles op vast,

maar toch komt er zicht op het einde van de klus.

Zaterdag 24 juli, de dammen moeten worden aangepakt. Langzamerhand zijn ze
dichtgegroeid.

Eerst even werkoverleg. Hoe kan ik het beste naar de dam varen. En dan lekker op weg naar de plek van bestemming.

Na een rustige vaartochtje komt er al snel een einde aan de rust, want er moet flink gewerkt
worden om de dammen open te maken. Struiken omzagen, riet en gras maaien, troep die er
ligt verzamelen. Kortom een paar uurtjes flink aan de gang.
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Maar er zijn nog meer dammen, dus de zaterdag erop gaan we nog even lekker door. Een
nieuwe ploeg en andere dammen. Heel smal en al jaren niets aan gedaan. Dan zie je niet
altijd waar je je voeten zet en kan het zomaar gebeuren dat je naast, in plaats van op de
dam stapt en dan lig je in het water. Gelukkig zijn er dan anderen die je weer op het droge
helpen en als je dan ook nog een regenbroek bij je hebt, hoef je niet in je natte kleding
verder te werken.

Wie goed kijkt, herkent in deze stoere werker Suzanne die zich eerder in deze Nieuwsbrief aan u heeft voorgesteld. Die hoefde
die dag niet meer naar de sportschool, want zo’n accupakket op je rug is een goede training voor je spieren. Inmiddels is ze ook
een volleerd schipper. Dit bewijst maar weer eens te meer dat ook vrouwen prima bij Veldzorg op de akkers kunnen werken.
Dames, meld je aan!!

Ja, zo smal was die dam.

En na afloop een hele berg snoeiafval. Dat moet dus nog worden afgevoerd.

Bij al die foto’s van de akkers zou je bijna vergeten dat er in het gebouw ook bijna wekelijks
gewerkt wordt door onze technische vrijwilligers. Zij onderhouden, waar dat mogelijk is, onze
schuiten, trekkers en apparaten. Enige tijd geleden melden we dat onze maaiboot helemaal
uit elkaar lag en dat degene die dat had gedaan met de noorderzon was vertrokken. Maar
inmiddels begint, dank zij een paar technische mannen (Stijn, Mathias en Björn), de kale
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romp weer op een maaiboot te lijken. Overigens heeft onze technische man Jan de motor
weer in elkaar gezet, want ook die was nog slechts een stapel onderdeeltjes geworden. De
motor is inmiddels getest en werkt naar behoren. Nu de hydrauliek nog, maar ook dat is bijna
klaar. Wat we nu nog zoeken is iemand die de maaiboot kan bedienen of aan onze
vrijwilligers kan uitleggen hoe ze er mee om moeten gaan.

Dit was alleen de romp, alle apparatuur lag er naast. Dan is het inbouwen, als je geen tekening hebt en hem zelf niet uit elkaar
hebt gehaald een hele puzzel. Veel kijken, overleggen en vooral proberen.

Iemand die techniek en akkerwerk combineert en ook met de trekker op de schuit naar de
akkers kan is Stefan. Hij heeft net zijn vakantie voor een groot deel bij Veldzorg
doorgebracht. Maaien en frezen met de trekker wordt door hem uitgevoerd, maar ook gaat
hij met vrijwilligers mee naar de akkers om gezamenlijk te werken. En hij kan veel zaken ook
nog repareren als dat nodig is. Eén van onze ‘duizendpoten’ dus.

Nieuwsbrief 23, augustus 2021

Brandstof bijvullen en dan naar de akker toe, maar eerst moet je de trekker op de schuit zetten. Dat is hier niet zo’n probleem,
netjes een stenen ondergrond met een nette afrit, maar op de akker moet je goed weten wat je doet. De oever is niet altijd
stabiel en voor je het weet lig je met trekker en al in het water.

Een grote klus van de afgelopen weken was het opknappen van onze machineakker en de
stortakker. Daar was heel veel achterstallig onderhoud. De machines waren nauwelijks meer
te zien, zo hoog stond het gras. Ze waren totaal overwoekerd. Inmiddels zijn de meesten
weer zichtbaar, maar klaar is het nog niet. Pas als de werktuigen van hun plaats gehaald
kunnen worden kan ook het gras eronder worden gemaaid.
Op onze stortakker was de bende inmiddels zodanig dat allerlei kleden, pallets, zeil en andere
zaken ook onder de plantengroei verdwenen. Dat is voor de maaiers heel lastig, want voor je
het weet zit je met het mes van de bosmaaier vast in het hout van een pallet of draai je vast
in een stuk zeil. Er is maar liefst vier keer een groep mensen naar toe geweest om de zaak
weer zover te krijgen dat de trekker kan aanlanden en dat de rommel is afgevoerd. De klus
helemaal afmaken kan pas als de hakselaar voor takken het weer doet.

De werktuigen zijn in ieder geval weer zichtbaar.
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Dit gaaskleed was onder allerlei troep verdwenen evenals
het landbouwplastic. Inmiddels zijn ze beiden losgemaakt
en meegenomen naar ons werkgebouw.

Nico in actie met de Ferrari.

Zo, dat is aardig opgeknapt!

Tussendoor heeft Peter ook nog even leren varen!
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Een mooi overzicht van een groter deel van de akker, met de
rietbulten op de achtergrond.

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk kun u een e-mail sturen naar:
vrijwilliger@oosterdel.nl of bellen 06-23641780.

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 akkers 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
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