
 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2018 
Nieuw in deze nieuwsbrief is de kennismaking met een van onze vrijwilligers. 

De aftrap wordt gedaan door onze voorzitter Gerrit Arkesteijn. 

                                                                                                                                                                                                     

EVEN VOORSTELLEN 
 

Vrijwilliger bij Veldzorg. Waarom? 

Eerst even voorstellen. Gerrit Arkesteijn, sinds maart 2016 voorzitter van onze prachtige stichting Veldzorg 

Oosterdel. Vader van drie kinderen die allemaal het huis uit zijn. Opgeleid in de tuin van mijn vader, een 

kassenbedrijf in midden Delfland, en later aan de WUR in Wageningenwaar ik mijn vrouw heb leren kennen. Een 

leven lang werkzaam bij de rijksoverheid. Leraar in Bolsward, microbioloog bij de Keuringsdienst van Waren -

Groningen, later gewerkt bij de Keuringsdienst van Waren in Alkmaar en Amsterdam. Nauw betrokken geweest bij 

de oprichting van de Voedsel- en Waren Autoriteit en ik eindigde mijn werkzame leven bij het CIBG, de dienst van 

het BIG-register, het donorregister, de UZI-pas, de farmaceutische vergunningen en ook leverden we medicinale 

cannabis aan apotheken. Vorig jaar oktober ben ik gepensioneerd.  

Stichting Veldzorg is in 2003 opgericht.  

We bestaan dit jaar dus 15 jaar. In die 15 

jaar is er verschrikkelijk veel tot stand 

gekomen.  We begonnen met niets. Vijf 

jaar later hadden we een prachtig 

werkgebouw, grote subsidies om het 

cultureel erfgoed te herstellen en veel 

Langedijkers die een steentje wilden 

bijdragen. Ik was in die tijd secretaris. Wij 

hadden toen een voorzitter die enorm 

betrokken was en door roeien en ruiten 

ging. De juiste man op de juist plaats in 

deze pioniersfase.  Ook hadden we een 

adviseur die heel goed was in het 

verwerven van subsidies.  

Veel hebben we aan hen te danken. Het was een mooie tijd maar er komt een moment dat je het stokje overdraagt 

aan een ander. Dit ter voorkoming van bedrijfsblindheid en om bestuurders met nieuwe ideeën een kans te geven. 

Statutair is dat ook vastgelegd. Ik heb Veldzorg dus enige jaren op afstand gevolgd. 

Toen men mij vroeg in 2016 voorzitter te worden na een tijdje afwezigheid begon het toch weer te kriebelen. De 

Oosterdel is een prachtig cultureel erfgoed. 850 jaar geleden gemaakt met schop en houten kruiwagen door de 

geestmannen, onze voorouders.  Een cultuurlandschap dat we dienen te bewaren voor ons nageslacht.  



Als voorbeeld waar we vandaan zijn gekomen, hoe Nederland is gemaakt en welke invloed het huidige landschap 

heeft gehad en wellicht nog wel heeft op ons dagelijks bestaan. 

Ik heb dus ja gezegd en heb daar zeker geen spijt van. Samen met een deskundig en betrokken bestuur weten we 

nog genoeg ideeën en activiteiten te genereren om het laatste stukje van het oorspronkelijke Duizend Eilandenrijk 

door te geven aan de volgende generatie. Naast het bestuur is er de laatste twee jaar ook een hele hechte 

vrijwilligersclub ontstaan. Langedijkers blijven hun steentje bijdragen maar we kunnen ons nu ook verheugen op 

vrijwilligers uit Obdam, Alkmaar, Schoorl en Heerhugowaard. Mooi om te zien en mee te maken. Het motiveert mij 

om nog een tijdje vrijwilliger te blijven bij Veldzorg. 

                                                                                                                                                                                                     

AGRI-FITNESS ROTARYCLUB LANGEDIJK 
 

Zeven meisjes en jongens en ’n oude schuit. 

Gezellig geplof van een dieselmotor op een vroege zaterdag, 29 september. 

Een oude schuit, een prachtige herfstmorgen, 1000 weilandjes, 1000 

eilandjes. 

Sloten, watervogels, wolkjes.  

Zes uitgeslapen vrijwilligers en een schipper. 

De boot vol harken, hooivorken en schoffels, blinkend in de gouden zon. 

Dan de wal op, een dag vol geploeter: 

Gemaaid riet drijft in het water.  

Zitten we op het juiste eiland?  

Moet dat riet wel of niet uit de sloot worden gevist? 

Moet het op de wallekant? Of juist over het eiland worden uitgespreid? 

Daarna een gulle gezellige lunch met Theo, Peter en …… 

Honderden rabarberplanten staan in het gelid, in oneindig lange rijen op een volgend eiland. 

Schoffelen valt tegen op de kleffe, droge West-Friese klei, als je het niet gewend bent. 

Langzaam bereiken we de andere kant van het eiland. 

Het eeuwige gevecht tegen het onkruid lijkt voor even gewonnen.  

Ten slotte een koud biertje en dan rozig naar huis, beladen met verse prei en rodekool. 

De volgende morgen stijve armen, benen, 

schouders.  

Blaren op de handen.  

Een onvergetelijk leuke dag op het land.   

 

Lidy, Joke, Kees, Johan, Peter en Eisso 

 

Rotaryclub Langedijk-Geestmerambacht 



 

                                                                                                                                                                                                

CYCLOMAAIER IN REPARATIE 
 

 

 Bij Veldman in Warmenhuizen is de cyclomaaier van nieuwe   

     messen voorzien en is de kap gelast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                     

NIEUWE VRIJWILLIGERS 
 

Sinds kort heeft Robin van der Klok onze gelederen versterkt. Welkom Robin 

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van Maaike. Zij vond het veldwerk te zwaar en is bij onze buren 

Oosterheem aan de slag gegaan. 

                                                                                                                                                                                                              

DE BEURSVLOER 
  

Afgelopen donderdag 18 oktober 2018 heeft er in het Afas stadion 

de Beursvloer van  “st. de Waaier” event plaats gevonden.  

Zie www.de-waaier.nl       Wij hebben weer een aantal leuke 

matches gemaakt. Meest in het oog springend is de match met 

Lief Langedijk.; die ons nieuwe stoelen en tafels voor het terras 

toezegde tot een bedrag van €3500,00  

 

Tevens hebben wij Café 

Hoezo Anders een 

akkerschuit een dag te 

leen toegezegd en 

Stichting Kaeskoppenstad 

een zaalhuur toegezegd.  

Ook heeft onze voorzitter een deal gemaakt met CP Groot, deze stuurt ons voor 4 uur een stratenmaker.  We moeten wel 

zelf de stenen weghalen waarna de stratenmaker, die zelf stopzand meeneemt, de boel weer vlak legt. De 

verzekeringswinkel is bereid om te komen sparren over onze RI&E. Accountants adviseurs Vannu zijn bereid om de 

opzet van een sociale onderneming door te rekenen, aan te vullen en de aanvragen bij fondsen voor de opstart ervan te 

begeleiden.  (foto’s Lief Langedijk)                                                                                                                                                   

HANDEN UIT DE MOUWENDAG 
 

Zaterdag 20 oktober  

Het was weer mooi weer om te klussen bij Veldzorg. Er waren dit keer 12 

vrijwilligers aanwezig, waaronder wethouder Nils Langedijk, die met veel 

enthousiasme aan de gang zijn gegaan. Op de eilanden hebben de mannen 

het gemaaide riet opgeruimd. Het riet werd met de trekker naar de 

dekschuit gebracht. Die voer naar een van de boomeilanden nabij de Stern 

waar het werd verdeeld over het eiland. 

http://www.de-waaier.nl/
http://www.lieflangedijk.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het werkgebouw is ook weer het e.e.a. gebeurd.  

Zo heeft loodgieter Cees de afvoeren van diverse wasbakken en douches grondig gereinigd en de dakgoten nagezien. 

Gerrit heeft de vloeren van alle zalen gedweild en heeft Jan twee Coolwoods gerepareerd. 

Zoals gebruikelijk sloten we de ochtend af met een gezamenlijke lunch waarbij Theo heerlijke kroketten heeft 

gebakken. 

Graag zien we jullie weer op 17 november a.s. 

HUURDERS BIJEENKOMST 23-10-18 
 

Op deze leerzame en reuze gezellige avond heeft Geert in 

de werkplaats van Oosterheem uitleg gegeven over 

oeverbescherming door middel van wiepen en/of 

wilgenschermen. Hierna konden de aanwezigen zelf 

proberen een scherm te maken. Zelfs onze voorzitter was 

enthousiast. (foto G. Jol) 

 

Daarna was het tijd om bij Veldzorg een hapje en drankje 

te nuttigen. Met dank aan Theo en Marieke voor de 

catering. 

 

 

 

 

 



 

 

NACHT VAN DE NACHT 27-10-18 
 

Ook dit jaar weer een geweldige opkomst. Er zijn ongeveer 70 

mensen langs geweest. Op het recreatie-eiland heeft Willem 

Poortvliet een voorstelling voor de kinderen verzorgd. 

Op het terras waren de sterren te bewonderen met een grote 

telescoop van AWSV Metius. In de TH zaal gaf de Millennium groep 

een lezing, in de NH1816 zaal werd een lezing over de verkaveling 

gegeven door Theo Kostelijk en in de Karekiet gaf Marjolijn de Vries 

een lezing over nachtdieren in ons gebied. 

Een tiental schippers hebben de bezoekers naar de eilanden, de 

molen of de sluis gebracht waarna ze wandelend onder begeleiding 

van een vier gidsen terug naar Veldzorg gingen. (foto’s M. Rintel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.metius.nl/


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

Met vriendelijke groet,  

Peter Wouda 

Vrijwilligers Coordinator 

06-54684680 

 

 

 

 

PS We zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilligers coordinator. Een beschrijving van deze functie is te lezen op onze 

website. Ken je iemand die hiervoor geschikt zou zijn, breng dit dan s.v.p. onder de aandacht. 

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

 

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

af via deze link.  
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