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OPEN HUIS 14-09-2019 
                                                                           

Afgelopen 14 september heeft Veldzorg samen met Oosterheem weer het jaarlijks open huis gehouden. Er waren 

allerlei activiteiten in en rond het gebouw van Veldzorg  en ook in de werkplaats van Oosterheem was van alles te 

zien en te beleven. 

Wij hadden een aantal kunstenaars bereid gevonden om hun 

werk tijdens deze dag te exposeren en enkele werken daarvan 

zijn ook verkocht. 

 

Buiten op de parkeerplaats waren Kay Fray en Robin van de 

Klok aan het smeden.    

 

 

In de gang in gesprek met Nelleke Gerrmann over een 

van haar schilderijen. 
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De tuinders hebben laten zien wat er zoal op de eilanden verbouwd 

wordt. De bezoekers kregen na afloop een zakje aardappelen mee. 

 

 

 

 

Uiteraard is er ook weer gevaren.  

Al met al weer een geslaagde dag en 

iedereen die hieraan heeft 

meegewerkt wordt nogmaals hartelijk 

bedankt. 

 

 

 

                                                                                                    

EVEN VOORSTELLEN ROBIN VAN DE KLOK 

 

 

Even voorstellen. Ik ben Robin van de Klok, 30 jaar en woonachtig in Sint Pancras. 

Opgegroeid in de Westzaner polder tussen de koeien voornamelijk. Wel altijd thuis een moestuin gehad en ook wel 

wat vrienden voornamelijk uit Assendelft die een akkerbedrijf hadden. 

Ik ben opgevoed met: zelf doen of met vrienden. De een is timmerman de 

ander aannemer weer een ander metselaar en ga zo maar voort.  Dit is ook 

de reden dat ik een stukje techniek bij Veldzorg doe buiten het veldwerk 

want handig word je vanzelf met zo een opvoeding. 

Mijn carrière ben ik ooit gestart als automonteur. Stagelopen vanuit school 

en dan kleine klusjes doen en op zaterdag voor een extraatje de werkplaats 

vegen, dan een bandje verwisselen, toen remmetjes doen en ga zo maar 

door tot ik na onenigheid op het werk had besloten dat dat sleutelen toch 

maar eens hobby moest blijven en ben toen het loon- en grondwerk 

ingegaan. Voor een aantal loon- en grondwerk bedrijven gewerkt. In de 

winter bij een sloopbedrijf en toen na een tijdje mijn eigen loon- en 

grondwerk bedrijf opgestart. Helaas moest ik dat sluiten i.v.m. lichamelijke 

klachten en ben nu lekker vrijwilliger bij onze mooie stichting waar ik af en 

toe even kan gaan zitten indien nodig zonder dat er iemand in mijn nek loopt te hijgen dat ik door moet gaan. Op 

deze manier heb ik evengoed wel een gezond ritme en mijn dagelijkse portie beweging maar heb ik niet elke dag het 

gevoel dat ik in drieën breek als ik thuiskom aan het eind van de dag.  Over het algemeen ben ik er zelfs gewoon 5 

dagen in de week en soms zelfs 6. En niet geheel onbelangrijk lever ik op deze manier mijn bijdrage aan het mooie 

landschapsreservaat dat we proberen te behouden voor onszelf en volgende generaties. En hoop ook dat zelfs hun 

kinderen nog steeds kunnen genieten in de toekomst van het mooie Oosterdel gebied. Want zeg nou zelf; het is toch 

zeker wel het mooiste stukje in de wijde omgeving hier en geniet er ook elke dag van dat ik lekker aan de slag ben 

voor onze stichting. 
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FUIKEN GESTOLEN  

 

Kreeftenvanger van Langedijk is ontwapend: al zijn dure fuiken zijn gestolen 
 

Rinke Blok, de Enkhuizer beroepsvisser die is ingehuurd om de rivierkreeftenplaag in het Oosterdelgebied bij Broek 

op Langedijk te bestrijden, is bestolen van zeven fuiken. ,,Die kosten zo’n driehonderd euro per stuk.’’ Voorlopig 

hebben de kreeften dus weer even vrij spel. 

Blok had zich eind vorig jaar via de Visserijbond gemeld om te komen jagen op de explosief groeiende populatie van 

Amerikaanse rivierkreeften. De dieren, die geen natuurlijke vijand hebben, knabbelen ... 

VERDER LEZEN? 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190902_19393841/kreeftenvanger-van-langedijk-is-ontwapend-al-

zijn-dure-fuiken-zijn-gestolen 

 

 

REPARATIES  
 

De trekkerschuit VZ3 is gestript en klaar gemaakt om naar de spuiterij te brengen.  

De huidige motor (Farymann CW18) is onbruikbaar geraakt en we hebben hiervoor 

een 2e hands Lister gekocht. Deze is Robin nu aan het inbouwen.  
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NACHT VAN DE NACHT 26-10-2019  

 

 

Zaterdag 26 oktober weer Nacht van de Nacht 

Dit jaar vindt op zaterdag 26 oktober de Nacht van de Nacht 

plaats. Bij dit evenement overheerst het donker en gaat op 

veel plaatsen het licht uit. Daarmee wordt gewezen op de 

lichtvervuiling. 

In Langedijk kunnen bezoekers op zaterdag 26 oktober vanaf 19.00 uur terecht bij stichting Veldzorg. Daar wacht hen 

een afwisselend programma. Er zijn wandeltochten over de dijk, vaartochten door het Oosterdelgebied, 

sterrenkijkers en lezingen. Speciaal voor kinderen is er een verhalenverteller op een verlaten eiland. 

 Afwisselende activiteiten 

Op zaterdag 26 oktober gaan om 19.00 uur de deuren van Veldzorg open. Na een korte uitleg start het programma 

dat tot 22.30 uur duurt. Deelnemers moeten rekening houden met het weer en de omstandigheden. Draag dus 

stevige schoenen en eventueel warme (regen)kleding en neem ook een zaklantaarn mee. Bij heel slecht weer 

vervallen de wandel- en vaartochten, maar zijn er wel activiteiten in het pand. 

  

Vooraf aanmelden 

Vooraf aanmelden is nodig omdat het aantal plaatsen op de boten beperkt is. De toegang is gratis, net als het kopje 

koffie of thee bij de ontvangst. Een vrijwillige bijdrage wordt echter op prijs gesteld. Aanmelden kan tot vrijdag 18 

oktober via deze link: info@langedijk4gg.nl    

  

NIEUWE VRIJWILLIGERSCOORDINATOR ROY KORBIJN 

 

Hoi, mijn naam is Roy (26 jaar) ik woon met mijn vriendin sinds 1 oktober dit jaar in het mooie dorpje Noord-

Scharwoude waar ik als kind mijn jeugd heb mee gemaakt... Na een tijdje te hebben gewoond in Heerhugowaard kon 

ik een huisje krijgen en zonder na te hoeven denken heb ik ja gezegd. Per 1 januari 2020 de taken van Peter 

overnemen als vrijwilliger coördinator van Stichting Veldzorg. 

Vrijwilligerswerk doe ik al van jongs af aan. (Vanaf mij 16e) Ik heb 10 jaar lang 

vrijwilliger mogen zijn waarvan 2 jaar als coördinator voor Museum Broekerveiling. Ik 

heb een mooie tijd daar gehad maar was toe aan een nieuwe omgeving. Nieuwe 

mensen, nieuwe doelen en nieuwe kansen. Nadat ik tijdens mijn werkzaamheden bij de 

veiling een keer op bezoek kwam bij stichting veldzorg is veldzorg nooit meer uit het 

hart verdwenen en heb besloten om mij aan te melden als nieuwe vrijwilliger 

coördinator van Veldzorg.  

Het brengt nieuwe ervaringen met zich mee, nieuwe kennis en kunde maar met een goed dosis enthousiasme en 

humor voel ik mij al helemaal thuis en wil ik er zijn voor ALLE vrijwilligers. 

In november en december kan je mij al af en toe ontmoeten, want ik zou mijn plekje moeten creëren en vinden 

maar ik geloof heilig dat het goed gaat komen. 

Ik heb er in ieder geval onwijs veel zin in!  

 

 

mailto:info@langedijk4gg.nl
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HANDEN UIT DE MOUWEN DAG 21-09-2019 

 

 

Dit keer een bijzondere handen uit de mouwen dag. De Rotary Langedijk  Geestmerambacht is te gast. 

 (https://www.rotary.nl/langedijkgeestmerambacht/Clubprojecten/VELDZORG%202018/)  

 

Gezamenlijk hebben we een aantal gewasbeschermingsnetten verwijderd en afgevoerd en tussen de 

rabarberplanten het onkruid geschoffeld. Een gezellige en vruchtbare morgen.  

In het gebouw is ook weer een en ander onder handen genomen. De ramen op de bovenverdieping zijn weer 

blinkend dankzij de onverschrokken brandweerman Harry. 

Allemaal weer hartelijk dank voor de medewerking.  

Volgende handen uit de mouwen dag is 19 oktober a.s. 

 

WIST U:  

 

► Dat u vriend van Stichting Veldzorg Oosterdel kunt worden voor € 20,00 per jaar. Geef dit door aan uw buren, 

      vrienden en kennissen. 

► Dat we elke 3e zaterdag van de maand de handen uit de mouwen dag hebben. 

► Dat er vanaf november instructiefilms voor de huurders op de website gezet zullen worden. 

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

 

Iedereen weer hartelijk bedankt voor jullie inzet! 

De volgende handen uit de mouwen dag is op 19 oktober a.s. Graag tot ziens. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Peter Wouda, Vrijwilligers coördinator 

06-53910453 

 

 

 

www.oosterdel.nl  

 

 

 

.. .. .. .. Disclaimer .. .. . . 

 

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

af via deze link.  

https://www.rotary.nl/langedijkgeestmerambacht/Clubprojecten/VELDZORG%202018/
http://www.oosterdel.nl/
mailto:techniek@oosterdel.nl?subject=uitschrijven%20nieuwsbrief

