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TARGET latje trap
vang een vis
zing een lied
leer een taal
doe een wens
hole in ONE
neem een duik
pak de fiets
grill een worst
gooi een STRIKE
doe een dans
help je buur
bak een taart
maak een rap
breng een groet
kus je lief
schenk een deel
bouw een vlot
vertel een droom
geef een lift
pluk een bloem
eet wat ijs

houd afstand

kijk op:
kalender.campingdijkenwaard.nl



Lekker zoeven 
met ZOË
Camping Dijk & Waard is lekker duurzaam bezig. Veel 
groen, water, fietspaden en een echt treinstation midden 
op de camping. Welke camping kan daar aan tippen? Om 
de verste uithoeken van de camping comfortabel en zonder 
zweet te bereiken heeft de Camping nu via Frans Stokman 
Auto’s, Caravans en Campers de beschikking gekregen over 
een fijn brutaal elektrisch autootje. Een modern, sportief, 
voertuig waarmee we met 1 lading tot bijna in Parijs raken, 
als we dat tenminste zouden willen. Sommige mensen is 
het overigens al opgevallen dat de plattegrond van Dijk & 
Waard op die van Frankrijk lijkt dus waarom zo ver
gaan? Dank Frans Stokman.

 Hunters
Op maandag 17 augustus wordt het spel Hunters gespeeld, 
een kat en muisspel tussen de jongeren en de politie 
van omgeving Langedijk. Jongeren gaan op de vlucht 
voor de politie en moeten een pakketje afleveren bij een 
extractiepunt. De politie wil dit voorkomen en doet er alles 
aan om te voorkomen dat het pakketje het eindpunt bereikt. 
De adrenaline spuit tijdens het spel uit je oren en enkel de 
meest fanatieke spelers lukt het uit handen van de politie te 
blijven.
Naast het plezier is er ook een serieus kantje aan deze 
activiteit waarbij jongeren in een ontspannen setting in 
contact komen met de politie en er veel ruimte is voor 
vragen en elkaar wat beter leren kennen. Er zal door een 
ervaringsdeskundige voorlichting worden gegeven over 
de gevaren van het gebruik en bezit van drugs. Dit om 
jongeren bewust te maken van de mogelijke consequenties 
van het op zak hebben van drugs. Alles bij elkaar een 
onvergetelijk en spannend einde van een supergaaf 
zomerseizoen vol activiteiten voor en door jongeren! 
Jongeren die mee willen doen kunnen zich opgeven via 
een privé bericht op instagram of facebook.
(@metjongerenwerkhhw).

Oeps, corona! Go-Kids 
werd Slow-Kids
De 2 zussen Joyce en Debby uit Langedijk waren er 
helemaal klaar voor. Per 1 maart 2020 namen ze samen 
de online platformen Go-Kids regio Alkmaar en Go-Kids 
Noordkop over.
Helemaal in de startblokken om de website met 
kindvriendelijke uitjes, activiteiten, events, restaurants, 
clubs en kinderfeestjes in de regio flink uit te breiden en alle 
ouders met kids t/m 12 jaar te bereiken met al het leuks dat 
de regio te bieden heeft.
En ja hoor, net lekker aan de slag...kwam corona om de 
hoek. Bam! Alles dicht. Dus van Go gingen ze naar Slow. 
Maar niet voor lang! Wat kun je wél met de kids thuis als 
buiten alles dicht is? Een vloedgolf aan thuis tips om kids te 
vermaken verscheen op de website, leuke blogs, educatieve 
bezigheden en ga zo maar door. En daar wordt dankbaar 
gebruik van gemaakt!
Inmiddels zijn de zussen op volle stoom terug bij hun 
oorspronkelijke plan, maar dan deze zomer lekker vanaf 
Camping Dijk & Waard. En vind je dus in de agenda op go- 
kids.nl/alkmaar óók alle activiteiten voor kids op Camping 
Dijk & Waard! Heb je een leuke activiteit die er nog niet op 
staat of wil je zelf iets organiseren? Meld je op de receptie 
van de camping! (@metjongerenwerkhhw).

Waarom komt het Groene Huis niet af!
Een betrouwbare weersvoorspelling op het niveau van een camping is erg complex 
aangezien de lokale variabelen niet meegenomen worden in globale weermodellen.
Toch heeft het KNMI nu in samenwerking met Camping Dijk & Waard nieuwe variabelen 
ontdekt die tot nog toe zeer betrouwbaar zijn gebleken bij het voorspellen van stevige
regenval.
De combinatie van een hoogwerker van Stammis Verhuur, verf van Breed schilderwerken 
en schilders van scoutinggroep Martines uit Langedijk in de directe omgeving van het 
Groene Huis leidt zonder twijfel tot regenval. We zullen de schilderwerken dus zo spoedig 
mogelijk afwerken om veel regen op de camping te voorkomen.

kijk op:
kalender.campingdijkenwaard.nl



Kom over de brug

De Bolbrug is een hefbrug 
die het kanaal Alkmaar-
Kolhorn overspant en deel 
uitmaakt van de spoorlijn 
Den Helder – Amsterdam 
die ook Camping 
Dijk&Waard verbindt met 
deze pittoreske plaatsjes in 
onze voor- en achtertuin.
Neem je de BOLbrug aan 
de noordzijde dan blijf je 
aan de warme kant van 

de gemeentegrens en ben 
je met een scheet in Sint 
Pancras. Aan de zuidzijde 
van de brug ruikt het 
een beetje kazig en ben 
je op weg naar Alkmaar. 
Het spoor vormt hier het 
grenspad tussen onze 
gemeenten.
Met een beetje geluk 
dendert er net een trein 
over de brug wanneer 

je deze passeert. Na de 
passage even wachten tot 
je ingewanden weer op zijn 
plek zitten, de bouten van je 
fiets controleren en rustig 
verder fietsen.
Altijd leerzaam om te voelen 
hoe een brug tegelijkertijd 
ijzersterk en flexibel moet 
zijn om zich staande te 
houden onder extreme 
belastingen.

De BOLspoorbrug

Recept Bushcraft knakworst
Benodigdheden, ingrediënten:
een blik knakworst / een blikopener / open vuur
Bereiding: Maak enkele openingen in de bovenzijde van 
het blik en zet het blik rechtop in het kampvuur. Wacht tot 
er stoom uit de bovenzijde van het blik komt en laat enkele 
minuten doorwarmen. Haal het blik voorzichtig uit het 
vuur en zet het even ondersteboven om het overtollige 
vocht af te gieten. Blik verder openmaken en je gerecht is 
klaar. Heerlijk om zo op te eten of voor de echte culinairen 
met een broodje en een beetje mosterd.

Pleelijst
Ontpluggen & opladen

Zoek op Spotify naar
‘Camping Dijk & Waard’

en kom meteen
in vakantiestemming.

Treur Niet – Diggy Dex, JW Roy
Simple Life – Jacqueline Govaert

Waves – Mr. Probz
Better together – Jack Johnson
Summerbreeze – Emilia Torrini

The other side of town – Julian Joseph
Perfect Strangers – Acoustic

Walking by myself - Paul Young
…

Heb je zelf een vette
Camping-Pleelijst die je

graag wilt delen,
geef hem dan een naam met

 ‘Camping Dijk & Waard …’
erin en laat het ons weten via

goedidee@campingdijkenwaard.nl



Uri Geller verrast 
camping met bezoek
Opeens stond hij bij de receptie; Uri Geller, een levende legende, bekend goochelaar en 
mentalist. In de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw werd hij wereldberoemd door lepels te 
buigen zonder dat hij er kracht op uitoefende.
Hij kreeg net als elke bezoeker een uitleg en een korte rondleiding. Om te bewijzen dat hij 
zijn krachten nog niet verloren had pakte hij de lange stang van ons zonnescherm, keek 
er met een scheef oog naar, bewreef de stang met zijn vingers totdat deze slap werd en 
vouwde er een paperclip van. De receptionisten keken stomverbaasd naar dit stukje magie.
Uri zwaaide zei ‘alstublieft, een paperclip’, liep naar het station, nam de eerste trein naar 
Duitsland en lieten de receptionisten met een waardeloos stukje staal achter.
De paperclip is te bezichtigen op de receptie.

kijk op:
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Nico Kool
Nico Kool maakte meer dan 400 schilderijen 

onder de titel ‘Kijk eens. Heerhugowaard!’.
Op deze guache uit 2012

de rotonde Haringvliet-Oost-tangent.

Nico komt oorspronkelijk uit Broek op Langedijk en is nu 
woonachtig in Heerhugowaard. Over zijn jeugd in Broek 

diepte hij de volgende herinnering uit de jaren ’50 op.
‘Mijn ouders runden in Broek een winkel in galanterieën, 

een soort Hema in het ’t klein. Ze waren protestant en 
hadden veel protestantse klanten uit het overwegen 

katholieke Heerhugowaard. Katholieken winkelden bij 
katholieke winkels aan de Middenweg.

De Heerhugowaardse protestanten, veelal woonachtig aan 
de Stationsweg, winkelden in het overwegend protestantse 

Broek op Langedijk. Tegen sinterklaastijd bracht ik op 
de Stationsweg een speciale door mijn vader uitgegeven 

Sinterklaasfolder rond, het zogenaamde Speelgoedboekje. 
Ik haalde in Heerhugowaard ook zo af en toe ‘briefjes’ op. 

Dat wil zeggen, ik inde dan het geld van spullen die in 
de maanden vooraf op rekening, ‘op de pof’, in de winkel 

waren gekocht.

Initiatief 0405 | Haring Arie
Op de Wallen in Amsterdam, in het voormalige huis van 
Haring Arie, hangt tentnummer 0405. Het is een initiatief 
van Fred, frequent bezoeker van Camping Dijk & Waard, die 
zich zorgen maakt over verdwenen fruitboomrassen.
In zijn achtertuintje in Amsterdam kan hij maar een 
beperkte bijdrage leveren aan het behouden van oude 
rassen. Toen hij de ruimte op Camping Dijk & Waard 
ontdekte zag hij onmiddellijk onbegrensde mogelijkheden 
tot het uitbreiden van de boomgaard van verloren 
gewaande fruitrassen.
Zijn idee; plaats overal in woonwijken en parken ook 
oude fruitboomrassen. Mooie eerlijke bomen en stukken 
interessanter dan die gecoiffeerde lollybomen die nu in 
woonwijkjes staan. In het voorjaar een mooie bloesem en 
later in het jaar heerlijk fruit. Indien er niet wordt geoogst 
zijn in ieder geval de vogels er dol op.

De lift
Wil je graag iemand alle hoeken van de camping laten zien? 
Heb je een gewoon of bijzonder vehikel en rijd je graag 
eens iemand rond? Heb je behoefte aan een lift of wil je 
ergens heen op de camping? Laat het ons weten en mogelijk 
vinden we een match. De camping heeft sinds deze week 
de beschikking over een prachtige Renault Zoë en voor 
een goed verhaal brengen we je, binnen de grenzen van de 
camping, van A naar B. Laat het ons weten via
goedidee@campingdijkenwaard.nl

 Graffiti
De Huiskamer opgeknapt!
En wat is er nou vetter dan een gaaf graffiti kunstwerk op de 
muur van het jongerencentrum. Op zondag 16 augustus zal 
er in de Huiskamer een graffiti workshop plaatsvinden.
Na het muurschilderen en het meubels pimpen, zal deze 
workshop de afsluiting zijn van het opknappen van de 
Huiskamer. Deze workshop zal gegeven worden door Koen 
van het kunstenaarscollectief Spatzuiver. Het kunstwerk 
wat op de muur zal komen, zal volledig worden ontworpen 
door de jongeren zelf. Van alle ontwerpen zal dan een 
combinatie gemaakt worden en deze zal op de muur 
komen! Op deze manier zal het jongerencentrum echt van 
de jongeren zelf worden! Opgeven kan via de Instagram 
van de jongerenwerkers op MetJongerenwerkHHW, 
deelname is gratis. Er is beperkt plek dus geef je snel op!
(@metjongerenwerkhhw).
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Partytent
Zo’n ding had ik nodig om mijn handel – boeken – droog te houden op de markt. Ik kon de 
tent wel in mijn eentje opzetten, zo flink was ik wel. Dat werd me toch afgeraden door mijn 
dochter. ‘Niet doen, mam. Ik kom het wel een keer samen met jou doen.’ Ik wachtte het af. 
De partytent ook. Die lag in zijn op maat gemaakte tas te wachten in de berging tot een 
geschikt uitprobeermoment.
Dat kwam op een zondagavond. Buienradar stond het toe. Het bleef droog.
Na het eten gingen dochterlief en ik aan de slag op de partytent op te zetten. Achter de 
tuinpoort, in het gras, de hondendrollen ontwijkend. Het ging monster. Zeker toen langs 
wandelende buren ook nog een poot voor hun rekening namen. Gehoorzaam strekte de 
tent zich naar vier kanten uit. Ik was eigenlijk prettig verrast dat het zo makkelijk ging, 
maar het moet gezegd: in je eentje gaat het niet. Daar stond-ie dan. En het begon te 
regenen. En een natte tent invouwen: dat mag niet. Buienradar geraadpleegd. Het blijft 
droog was veranderd in: voorlopig een bui. Er moest wat gebeuren. De tent kon daar niet 
blijven staan. Mijn dochter, praktisch als altijd, wist de oplossing. We klikten de pootjes 
weer in, duwden die naar het midden, we namen er ieder twee en droegen het gevaarte 
naar binnen. De partytent werd weer opgezet. In de huiskamer.
Terwijl we wachtten tot hij droog genoeg was om weer in zijn tas verdwijnen, dronken we 
maar een wijntje, tegen de sfeerverhogende achtergrond van een partytent op halfhoge 
poten. Ik heb gezien dat 3 x 3 meter een behoorlijke afmeting is.

Mentale Training
Linda & Jack van NLPro-training hebben het vaak over 
mentale flexibiliteit. Wil je weten hoe anders denken kan 
leiden tot anders doen en je anders voelen leg dan eens je 
oor te luisteren bij één van hun gratis workshops.

Toen Linda & Jack over Camping Dijk & Waard hoorden 
waren ze direct enthousiast.
Ook de camping gaat immers vooral over anders denken.

De corona-crisis heeft meer dan eens duidelijk gemaakt 
dat de enige zekerheid die we hebben is dat weinig zeker 
is. Linda & Jack kunnen je helpen met onzekerheid, met 
richting kiezen, met het omgaan met veranderende 
omstandigheden en het aangaan van verbindingen.
Ze helpen je met het ontwikkelen van skills die ook buiten 
de huidige omstandigheden van grote waarde zijn.
Jack & Linda geven 4 lezingen om iedereen mee te nemen 
in hun verhaal. De lezingen vinden plaats op: dinsdag 11 
augustus 2020 van 16:00-17:00 uur en van 18:00-19:00 uur | 
vrijdag 14 augustus 2020 van 16:00-17:00 uur en 18:00-19:00 
uur. Voor diegenen die hierdoor geïnspireerd raken volgen 
er één of meer gratis workshops (afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen).
Heb je interesse? Meld je aan via
goedidee@campingdijkenwaard.nl.

Op Camping Dijk & Waard is afgelopen woensdag een 
bijzondere vondst gedaan in de buurt van de Aldi en 
Welkoop in Langedijk. Een nietsvermoedende wandelaar 
trof een ietwat verward en verdwaald groen bospad aan.
‘‘t Groene Bospad’ zag door de bomen het bos niet meer en 
zijn standplaats is tot op heden niet teruggevonden.
‘Er is helemaal geen bos aan deze kant van de camping’ 
weet de wandelaar te vertellen. Getuigen, tips en meldingen 
van andere bijzondere vondsten graag melden via 
goedidee@campingdijkenwaard.nl.

Wandelaar ontdekt verdwaald bospad

De regels op de camping volgens Bert Blase
Iedereen weet dat het op de 
camping anders gaat dan 
gedurende de rest van het 
jaar. Voor je het weet zit je 
samen te eten met je net 
gearriveerde buren, leen je 
elkaars spullen over en weer 
en houd je een oogje in het 
zeil als het gaat om de kin-
deren ‘van verderop’ omdat 
hun ouders even naar de 
supermarkt zijn. Alles wat 

er geregeld moet worden, 
gebeurt snel, praktisch en in 
onderling overleg.

In mijn gedachten ben ik op 
zoek gegaan naar de vaak 
ongeschreven regels op een 
camping: Je houdt rekening 
met elkaar. | Je blijft relaxed. 
| Je let ook op andermans 
kinderen en bezittingen. | 
Als zich iets onverwachts 

aandient, los je het samen 
op. | Je doet ergens aan mee, 
of niet: even goeie vrien-
den… | Je leent iets (uit), als 
dat zo uitkomt. | Iedereen 
kan dit rijtje zelf aanvullen.

En, denk ik er dan maar bij: 
kunnen we de geest van de 
camping ook wat vasthou-
den als het gewone leven 
weer begint?

8 t/m 16 augustus

TARGET
In de laatste week van de schoolvakantie maken we met z’n 
allen van Camping Dijk & Waard één attractiepark onder de 
naam TARGET.

TARGET heeft alles te maken met mikken, richten, scoren, 
spelen, koers bepalen en ander vermaak.
Doe dus zelf ook mee met eenvoudige leuke zomerse 
activiteiten in je straat, op het plein of op een veldje.
Heb je hulp nodig voor een activiteit? Kom naar de receptie 
of een infopunt! Wij helpen je met de organisatie!
En we zetten het op de kalender.

Je sportvereniging gaat waarschijnlijk ook iets organiseren 
tijdens deze laatste week van de vakantie. Vraag ernaar 
bij je club en leen er anders wat goaltjes, pionnen of 
sportmateriaal voor vermaak in eigen straat.
Wil je wat doen voor je club, neem dan het heft in eigen 
hand en promoot jouw sport.

TARGET

Deze krant wordt bedacht, gedrukt, gevouwen en 
verspreid op camping Dijk & Waard



Optocht met 
vervoersmiddelen

Zaterdag 15 augustus wordt er een grote optocht 
georganiseerd. Daarom zijn wij op zoek naar mensen 

die een apart of oud vervoersmiddel hebben. Iedereen 
mag meedoen, het is de bedoeling dat de rij voertuigen 
omvangrijk wordt. Aanvang is zaterdag 15 augustus om 
13.00 uur op industrieterrein Zuiderdel aan de kruising 

de Punt/Vreekesweid. Daar is gelegenheid om elkaars 
vervoermiddel te bewonderen en er wordt gratis koffie en 

thee geschonken.
Om 14.00 uur begint de optocht vanaf Broek op Langedijk 

naar Heerhugowaard. Met medewerking van de politie 
worden de deelnemers begeleid naar Heerhugowaard 

en weer terug. De rondrit duurt ongeveer 1,5 uur en het 
eindpunt is net als het startpunt, bedrijventerrein Zuiderdel 

in Broek op Langedijk.
Zet 15 augustus dus in je agenda en zegt het voort!  Workshop Podcast maken

Op zaterdag 8 augustus zal 
er in jongerencentrum de 
Huiskamer in Langedijk een 
workshop Podcast maken 
gegeven worden voor 
jongeren tussen de 12 en 23 
jaar.
Zijn er verhalen die je met 

de wereld wilt delen? Raak 
je ergens maar niet over 
uitgepraat? Dan is deze 
workshop DE KANS voor 
jongeren!

Je leert over het maken van 
een podcast en gaat ook 

zelf je eigen professionele 
podcast opnemen. Jongeren 
die mee willen doen kunnen 
zich opgeven via een privé 
bericht op instagram of 
facebook.
(@metjongerenwerkhhw).

Vacature Metselaar
Een bouwwerf in de motterige regen.
Een jongen van een jaar of 17 met tong uit de mond in een 
poging stenen netjes recht langs een touwtje te leggen. 
“Breek maar af vriend, doe nog maar eens opnieuw en dan 
wel langs het touwtje alsjeblieft…’
Een uurtje later in de bouwkeet staat de werfleider met de 
leerkracht van de jongen te praten. ‘Een fantastisch kereltje, 
van die soort mag je ze elke week sturen. Hoop dat ie straks 
als hij klaar is met school aan ons denkt en hier komt 
solliciteren.’
Na het vertrek van de leerkracht vraag ik aan de werfleider 
waarom hij zo enthousiast is over de leerling-metselaar die 
inmiddels, tong nog steeds uit de mond, voor de 3 e keer 
aan het zelfde muurtje is begonnen.
‘Kijk naar hem…, het is een hardwerkende jongen die niet 
klaagt over een spatje regen, hij doet dit graag, hij komt ’s 
ochtends op tijd en hij luistert naar de tips van zijn collega’s. 
En dat ie nog niet kan metselen lijkt me geen probleem…, 
dat leren wij hem wel!’

Iets dat drijft, wat lampjes 
en een streepje muziek, 
dat klinkt als lichtjes-
avond maar helaas hebben 
de organisatoren van de 
jaarlijkse Langedijker 
lichtjesavond besloten dit 
jaar vanwege de corona-
perikelen de lichtjes 
gedoofd te laten.
Op initiatief van de 
zeekadetten komt er 
nu toch een drijvend 
lichtspektakel en wel op 
zaterdag 29 augustus 
vanaf 21 uur vertrekkend 
vanuit de sluis bij Broek op 
Langedijk en varend over 
het kanaal Omval Kolhorn 
richting de sluis van Noord 
Scharwoude en weer terug.
Het publiek kan zich aan 
2 kanten van het kanaal 
op voldoende afstand van 
elkaar opstellen om van de 
avond te genieten. Iedereen 
die met zijn bootje of 
ander drijvend object wil 
aanhaken wordt verzocht 
zich te melden op de 
receptie van camping Dijk & 
Waard, samen maken we er 
een mooie boeiende avond 
van.
De sluis wordt die avond 
tot 24 uur bediend zodat 
iedereen van binnen de dijk 
weer thuis kan komen.

Lichtschepen

Campus
Dijk&Waard



Inhoud zoekt 
Campingkrant

Veel bijdragen in deze krant 
werden aangeleverd door 
de bewoners van onze 
camping. Heb je ook iets te 
vertellen, ken je een goede 
camping-mop, heb je een 

foto van een bijzonder plek-
je op Camping Dijk&Waard, 
heb je een belangrijk inzicht 
te delen, teken je leuke car-
toons, heb je iets bijzonders 
meegemaakt, laat het ons 
weten en schrijf mee aan 
deze krant. Het is de krant 
van iedereen.
Meestal hebben we op 

maandagmiddag de redac-
tievergadering waarop ie-
dereen van harte welkom is 
(even bellen voor het juiste 
moment). Je kunt ook een 
stukje insturen via
goedidee@campingdijken-
waard.nl.

Aan deze krant werkten mee: Afra, Joyce, Debby, Jack, 
Madelief, Linda, Bert, Willem, Nico, Stijn, Anton, Frank, 
de mensen van MET-Welzijn en zij die ons niet te binnen 
schieten maar die we wel dankbaar zijn.
Wil je ook iets doen voor de krant meld je dan via
goedidee@campingdijkenwaard.nl

Camping gaat
anti viraal!
Camping Dijk&Waard 
is quasi vrij van Corona 
besmettingen. Dat is geen 
reden om laks om te gaan 
met de corona-maatregelen. 
Als het mis begint te gaan 
kan het virus zich in 
razend tempo verspreiden. 
Wanneer iedere drager van 
het virus 3 andere mensen 
infecteert dan is na 10 
stappen de gehele bevolking 
van Heerhugowaard 
besmet. Wees dus alert, 
denk om jezelf en zorg 
daarmee ook voor anderen.

All inclusive
Iedereen doet mee!

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door Print Factory en Lief Langedijk.

Madelief
Bij de receptie van Camping Dijk & Waard is het een 
gezellige boel. Hier worden ideeën uitgewisseld, inspiratie 
opgedaan en contacten gelegd. Alles draait om het met 
elkaar in contact brengen van mensen waardoor nieuwe 
ideeën en mogelijkheden ontstaan.
Iedereen die wil kan een idee opschrijven en inleveren bij 
de receptie maar nog leuker is bij het inleveren praten over 
je ideeën met de receptionisten van de camping. Zo begint 
het idee meteen te leven en wordt er meegedacht over de 
mogelijkheden.
Zo kwam er tijdens een gesprek ter sprake dat ik nogal 
omhoog zit met het zoeken naar geschikte woonruimte 
voor mij en mijn 2 kinderen. In plaats van een idee leverde 
ik een vraag in. In de hoop dat iemand weet hoe je aan 
een woning voor 3 personen voor maximaal 660 euro kan 
komen en waar je ook ingeschreven mag staan.
De mensen van de camping denken niet alleen met je mee 
maar gaan ook in gesprek met het netwerk dat ze om zich 
heen hebben. De definitieve oplossing is nog niet gevonden 
maar het geeft een welkom gevoel dat er zoveel lieve 
mensen zijn die willen helpen en meedenken. Dankjewel 
Camping Dijk & Waard dat jullie nog veel mooie, lieve, 
leuke mensen en ideeën met elkaar mogen verbinden en er 
prachtige verrassende dingen uit mogen ontstaan.

Het Oosterdelgebied bestaat uit ongeveer 250 eilanden en voor het onderhoud daarvan 
komt Sitchting Veldzorg handen te kort. Op dit moment worden de aardappels gerooid 
en moeten er op diverse eilanden braamstruiken worden gesnoeid. Echt werk voor 
aanpakkers!
Als je graag wilt helpen kun je je aanmelden. Op de werkdagen begint de dag ‘s morgens 
bij stichting Veldzorg (zie: www.veldzorg.nl). Je wordt met een akkerschuit naar een 
eiland gebracht en daar ga je aan de slag: aardappels rooien, braamstruiken snoeien of 
onkruid wieden. Er zijn gereedschappen en handschoenen beschikbaar, je moet zelf voor 
geschikte werkkleding zorgen. Na een paar uur buffelen word je weer opgehaald en bij 
Veldzorg afgezet.
Houd je wel van werken in de natuur en maak je graag je handen vies?
Dan is deze workout uitermate geschikt voor jou! Meld je aan via het mailadres 
communicatie@oosterdel.nl We rekenen op je!

Lekker werken in de 
Oosterdel


