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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD 

Het is al weer een tijdje geleden, maar de Stichting Veldzorg Oosterdel speelde een rolletje in 
het Eurovisie Songfestival 2021. Op het recreatie-eiland stond het ‘tiny house’ waarin de 

deelnemer van Kroatië zich aan de wereld voorstelde. Jammer genoeg ging Kroatië niet door 
naar de finale, want dan hadden nog meer mensen ons mooie landschapsreservaat kunnen 
zien. Na de eerste halve finale heeft de pers aandacht aan ons besteed. Die opnamen kunt u 

terugvinden op onze website.  

Op de website een filmpje waarin Langedijkers commentaar geven op de rol die 
landschapsreservaat Oosterdel speelde bij de Kroatische inzending van het Eurovisie 

Songfestival 2021 en een reportage die op SBS 6 in ‘Hart van Nederland’ te zien was.  

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

 

EVEN VOORSTELLEN JOKE OPPENHUISEN 

Ik ben geboren in 1953 in Heiloo en woon sinds acht jaar in Heerhugowaard. Het grootste 
deel van mijn leven heb ik in ’t Veld gewoond in de ‘molen zonder wieken’. Ik heb jarenlang 
in het middelbaar onderwijs gewerkt en daar het vak aardrijkskunde gegeven. Vervolgens 

een nieuwe studie gedaan en als docent communicatiewetenschap gewerkt aan de UvA in 
Amsterdam. Inmiddels al weer zeven jaar van mijn pensioen aan het genieten. Samen met 

mijn man was ik een vaste klant van ’t Bakkershuys en hebben we een aantal keren een 
feestje gevierd in de Broekerveiling met een rondvaart. 

Helaas is mijn man in december 2019 overleden en met de Coronacrisis die daarop volgde 
werd mijn leven toch wel heel erg leeg. Toen ik dan ook een bericht in de krant las dat de 

Stichting Veldzorg Oosterdel vrijwilligers zocht, heb ik me vorig jaar september aangemeld 
voor de Handen Uit De Mouwendag. Per slot van rekening had ik goede herinneringen aan het 

gebied. Door de Cononacrisis liep mijn vrijwilligerswerk niet bepaald soepel, want al snel ging 
de HUDM dag niet meer door. Ik heb toen om me heen gekeken wat voor werk ik nog wel 
kon doen en gezien dat de kantine wel een schoonmaakbeurtje kon gebruiken. Dat 

schoonmaken doe ik nog steeds, maar inmiddels zijn er wel een heel scala aan andere 
werkzaamheden bij gekomen. Als eerste is me gevraagd om de Nieuwsbrief over te nemen 

van Peter Wouda. En van lieverlee kwamen daar andere communicatie taken bij. Inmiddels 
doe ik ook de coördinatie van de HUDM dag, die we gelukkig weer hebben kunnen opstarten.  

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/286023/miljoenen-mensen-zagen-eilandenrijk-als-decor-voor-songfestival-we-gaan-global
https://www.hartvannederland.nl/persoonlijke-verhalen/eilandenrijk-in-spotlights-door-songfestival-hopelijk-trekt-het-toeristen
https://ipcamlive.com/veldzorg
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Je zou dus kunnen zeggen dat ik ‘lekker bezig’ ben in een omgeving waar ik me thuis voel. En 

wat ik fijn vind, dat ik mijn hondje Beauty mee kan nemen, want zeg nou zelf, als je een 
hondje neemt om niet meer alleen te zijn, dan zou het toch wat raar zijn om die dan steeds 
alleen thuis te laten. Bij Veldzorg ontmoet ik allerlei mensen die ook vrijwilligers werk doen. 

Even gezellig koffie drinken met elkaar en over van alles en nog wat kletsen is gewoon leuk.  

En om maar meteen boter bij de vis te doen, we kunnen nog veel meer vrijwilligers 
gebruiken, zowel voor op de akkers als voor de techniek en onderhoud gebouw en omgeving. 

Dus, heb je nog een paar uurtjes over, meld je aan en geniet van het werk in het prachtige 
Oosterdel gebied en van de gezelligheid om samen een klus te klaren. 

 

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG? 

Er is veel wat het bestuur bezig houdt, maar niet alles is interessant genoeg of al voldoende 
uitgewerkt om hier te vertellen. Wat nog steeds loopt is het instructiefilmpje voor de 

huurders in het gebied. Het lijkt erop dat dat binnenkort gemaakt gaat worden. Ook het 
huurcontract is inmiddels op een oor na klaar. De belangrijkste wijzigingen worden verderop 
in de Nieuwsbrief behandeld. En we willen onderzoeken of het mogelijk is om ook een 

werkochtend voor vrijwilligers door de week voor elkaar te krijgen. Ook daarover leest u 
verderop in deze Nieuwsbrief meer.  

 

VANDALISME EN VAREN IN 

LANDSCHAPSRESERVAAT OOSTERDEL 

Het is zover, ook ons mooie gebied is ten prooi gevallen aan vandalisme. Zaterdagavond 26 
mei kregen we rond 20.30 uur een telefoontje van een oplettende bewoner (hartelijk dank 
daarvoor) die ons meldde dat er een aantal jongelui op één van de akkers bezig was de boel 

te vernielen. De hakselaar was omgegooid en ze waren aan het donderjagen met onze 
trekker met kraantje. 

Snelle actie leidde tot het klemvaren van de jongelui, vier jongens en een meisje van rond de 

15 jaar. Ze voeren in een zogenaamde Langedijker rondkont zwart met rode rand. De banken 
en motorkist grijs. De schuit had geen naam, maar was keurig in de verf. Op de opmerking 
dat ze niet in het gebied mochten varen was het commentaar dat ze dat wel mochten, omdat 
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hun opa een akker van Veldzorg huurde. De naam van hun opa wilden ze niet noemen en ook 
hun eigen namen wilden ze niet geven, wel werd duidelijk dat de schipper Jan heet. 

Inmiddels weten we dat de schade gelukkig meevalt, maar het doet een hakselaar geen goed 

als hij wordt omgegooid en de trekker stond met paniekverlichting aan. Ook waren delen van 
het kraantje op de grond gegooid. De schuit is in westelijke richting weggevaren, richting 

Westerdel of richting Achterburggracht. Er is aangifte gedaan bij de politie van illegaal varen 
en het illegaal betreden van een akker en vandalisme ten aanzien van de spullen op die 

akker.  

Een mail, die we naar de huurders en adoptanten hebben gestuurd met het verzoek om ons 
te melden als deze jongeren tot de familie behoren heeft, behalve medeleven, geen 
resultaten opgeleverd. Dat kan drie dingen betekenen: Opa leest zijn mail niet; opa bestaat 

helemaal niet; opa wil zijn kleinzoon niet tot de orde roepen/laten roepen. Daarom staat deze 
gebeurtenis nu in deze Nieuwsbrief. We hadden liever gezien dat de jongelui zich gemeld 

hadden bij ons of de politie, in dat geval hadden we er verder geen ruchtbaarheid aan 
gegeven.  

De vaarregels in landschapsreservaat Oosterdel:  

Zoals de meeste mensen weten geldt er een vaarverbod in het landschapsreservaat Oosterdel 

voor een boot met motor (zowel elektrisch, diesel als benzine), alleen met een ontheffing van 
Stichting Veldzorg Oosterdel mag u met een motorboot het gebied in. Deze ontheffing staat 
op naam, dat betekent dat de ontheffing alleen geldt als de persoon, die pashouder is, aan 

boord is. Toch zien we vaak kinderen en jongeren met motorbootjes door het gebied 
scheuren. Zonder een volwassene met een ontheffing van het vaarverbod zijn deze 

kinderen/jongeren dus in overtreding.  

Daarnaast geldt in het gebied een maximale vaarsnelheid van 6 km/uur. Dat is de snelheid 
van een wandelaar die flink doorloopt. Helaas zijn het niet alleen kinderen en jongeren 
die deze snelheid overtreden. Ook volwassenen beschouwen ons gebied als een mooie 

racebaan. Dit bleek ook nog eens uit de mails die we kregen van meelevende huurders en 
adoptanten. Een bloemlezing: 

‘Enkele weken geleden zag ik meerdere keren, op meerdere dagen, een groene aluminium 
platte boot met ong.10 pk over het Oosterdel heen speedboaten. En weer een dag later, 
diezelfde boot maar nu met een grasmachine aan boord, normaal varend’. 

‘Zaterdag en zondag groot gedeelte van de dag op onze akker geweest en tientallen bootjes 
langs zien varen met hogesnelheid ook met ouders aan de knuppel’. 

‘Verbazingwekkend hoe hard er weer werd gevaren door 40ers’. 

Zoals u weet zijn er grote problemen met onze oevers, waar hard varen één van de oorzaken 
van is. Daarom: houd uw snelheid in de gaten en laat uw kinderen niet alleen in ons gebied 

varen. Uiteraard doet uw kind dit soort dingen niet, maar een paar kinderen/jongeren bij 
elkaar hebben opeens hele andere ideeën over wat kan en niet kan. Alleen SAMEN kunnen we 
landschapsreservaat Oosterdel behouden voor de toekomst! 

 

HERZIENING HUURCONTRACT AKKERS 

In de vorige Nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat de Stichting Veldzorg Oosterdel bezig is 

met het herzien van de huurovereenkomst voor de akkers. Het blijkt dat het gebruik van een 
huurovereenkomst en een gedragscode niet voor iedereen duidelijk is. Daarom zijn we nu 
bezig om die twee tot één geheel om te smeden, zodat we alleen nog een huurovereenkomst 

hebben.  

Daarnaast gaan er een paar zaken veranderen, die worden hierna behandeld.  
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De belangrijkste verandering voor de huurders is de regel dat alle spullen van de akker 
verwijderd moeten worden op 1 november en dat ze per 1 maart weer terug mogen worden 

gezet. Deze regel gaat pas in november 2022 in. U heeft dus nog bijna anderhalf jaar de tijd 
om u hierop voor te bereiden. Door deze regel in te voeren zijn de akkers in de winterperiode 

helemaal leeg. Een soort grote schoonmaak. We sluiten hiermee aan bij andere 
(natuur)gebieden, zoals bijvoorbeeld het strand waar alle strandhuisjes in de wintermaanden 
naar de opslag gaan. Op deze manier voorkomen we verrommeling van het gebied. Iedereen 

start in maart weer met een schone lei. De enige uitzondering die we maken zijn 
schutstalletjes voor dieren die ook echt op de akker aanwezig zijn. ‘Geen dieren, geen 

stalletje’. Uiteraard mag de beplanting blijven staan, maar schuttingen, palen, plat glas 
bakken enzovoort moeten allemaal weg.  

Een tweede verandering is de afmeting van de bebouwing. Tot op heden was er alleen een 

hoogte maat, maar daar worden nu een lengte en breedte aan toegevoegd. Zo mag een 
platglas bak een maximale afmeting hebben van 100 x 200 x 0,50 cm. De bak mag alleen 
van onbehandeld hout zijn met glazen ramen. Verder moet de bak mobiel zijn, want hij moet 

van de akker afgehaald worden. 

Nieuw is, dat er voor gereedschap een kist mag worden gemaakt, ook mobiel en met dezelfde 
afmeting als de platglasbak, maar dan helemaal van onbehandeld hout.  

Voor de schutstal was de hoogte in het oude contract 1 meter. Die wordt nu iets verhoogd 

naar 110 cm de diepte van de stal is 120 cm en de breedte 80 cm. Op de foto is een 
verplaatsbare schutstal te zien die aan deze maten voldoet. De hoogte is hier inclusief de 

pallet waar het stalletje opstaat. Per akker mogen er maximaal 3 stalletjes geplaatst worden 
en als er geen dieren meer zijn, moet het stalletje worden weggehaald. Voer voor en mest 
van de dieren mag niet op de akker worden opgeslagen, ook niet tijdelijk.  

 

De nieuwe maten gaan in per 1-1-2022. De basisregel blijft: geen bebouwing toegestaan, dus 
geen schuttingen, beschoeiing, steigers enzovoort. Dat was al zo in het oude contract, dat 

blijft zo in het nieuwe contract.  

In plaats van een steiger kunnen twee palen worden geplaatst met daartussen een balk. Deze 
palen met balk mogen ook in de winter blijven staan.  
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Zonder nu het hele contract te behandelen is er één punt waarover veel onduidelijkheid blijkt 
te bestaan en dat zijn de bomen en struiken. Net als in het oude contract zijn bomen en 

struiken niet toegestaan. Een uitzondering die ook in het nieuwe contract staat zijn 
fruitbomen en -struiken. Deze bomen en struiken mogen maximaal 150 cm hoog worden. 

Voor iets hogere fruitbomen, tot een maximum van 200 cm kan bij het bestuur ontheffing 
worden gevraagd. We blijven afraden om braamstruiken te plaatsen, omdat die nu eenmaal 
enorm gaan woekeren.  

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. Deze activiteit start weer op maandagmiddag 14 juni 

2021. 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  

We zijn inmiddels al weer zes keer naar de akkers geweest met een groepje vrijwilligers. Ging 
het in het begin nog rustig aan (vuil zoeken), daarna is het echte werk aan de beurt 

gekomen. Dat liep van bramen en bomen rooien tot het wieden van de rabarberakker. Dat 
laatste was een hele heftige klus en een van de vrijwilligers die mee was, verzuchtte na 

afloop: ik werk wel eens een uurtje in de tuin, maar dit is toch echt iets anders!  

Nu de corona maatregelen worden versoepeld kunnen de groepjes ook weer wat groter 
worden, maar voorlopig blijven we nog alle zaterdagen naar de akkers gaan. Dat lukt tot op 

heden bijna altijd, maar het komt ook een enkele keer voor dat er een tekort aan mensen is 
om een zaterdag te gaan werken. Helaas moeten we dan overslaan. Daarom een oproep aan 
iedereen die het leuk vindt om met een groepje op zaterdag ochtend een klus te klaren. 

Vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar en om 9.00 uur vertrekken de vrijwilligers naar de akker. 
Rond 12.00 uur zijn ze dan weer terug en krijgen, als ze dat willen, nogmaals koffie en 

kunnen dan nog even napraten. Materialen worden door ons verstrekt.  

Behalve op de zaterdagochtenden willen we ook graag op dinsdag- en vrijdagochtend en 
groepje vrijwilligers naar de akkers laten gaan. We hebben op die dagen inmiddels een paar 
vaste krachten (ook vrijwilligers) die alle weken komen werken, maar die groepjes kunnen 

aanvulling gebruiken. Dat kan op wekelijkse basis, maar ook 1 of 2 keer per maand, net 
hoeveel tijd u heeft en aan de akkers wilt besteden.  

(Tekst gaat na de foto’s verder) 

mailto:langedijk@wonenpluswelzijn.nl
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Handen Uit De Mouwen dag 8 mei.  

     
Handschoenen zijn geen overbodige luxe als je de       Het schiet mooi op! 
bramen gaat snoeien 

     
Niet alleen de bramen moesten gesnoeid,   maar ook de bomen moesten eraan geloven.  

 

    
Snoeien maakt dorstig.         Het resultaat van een ochtendje hard werken. 

Mensen vragen wel eens: ‘ben ik wel geschikt om op een akker te werken’? Bijna altijd is het 

antwoord ja. Zo lang u van een schuit op de akker kunt stappen en omgekeerd en op een 
hobbelige akker kunt lopen, dan bent u geschikt. Daarnaast is het geen aangenomen werk, 
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dus u doet wat u kunt. Schoffelen, hooien, bramen rooien, berenklauw verwijderen het zijn 
allemaal taken die er voor u liggen. Als u wilt, kunt u ook met materialen leren omgaan die 

niet iedereen thuis gebruikt, te denken valt aan bosmaaier of tweewielige trekker met 
daaraan een grasknipper of tuinfrees. Ook leren varen op één van onze schuiten hoort tot de 

mogelijkheden. We willen daar in de komende periode aandacht aan gaan besteden.  

Aanmelden als vrijwilliger kan op vrijwilliger@oosterdel.nl of communicatie@oosterdel.nl er 
wordt dan contact met u opgenomen. Liever telefonisch aanmelden kan ook 06-23641780. 

We werken met een rooster. U geeft aan wanneer u niet beschikbaar bent en wij delen u op 
een zaterdag in. Mogelijk gaan we in de toekomst weer overschakelen naar 1x per maand 
een zaterdag, maar dat is voorlopig nog niet mogelijk gezien Corona.  

(Tekst gaat na de foto’s verder) 

Handen Uit de Mouwen Dag 15 mei 

     
Wat is nu de rabarber en wat het onkruid?      Uit het ei kruipen is ook heel hard werken. 
 

    
Pfff, dat is een heftige klus, maar onze vrijwilligers zijn niet       Na het werk is het goed rusten. 
voor een kleintje vervaard. En de rabarber is weer te zien.  

mailto:vrijwilliger@oosterdel.nl
mailto:communicatie@oosterdel.nl
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Behalve mensen die op de akkers willen werken, zoeken we ook nog steeds mensen die 
technisch zijn, zowel elektrotechniek als motorensleutelaars zijn van harte welkom. Ach 

eigenlijk is voor iedereen wel werk te vinden, want het gebouw kan ook wel een schilderbeurt 
gebruiken en zo is er nog wel meer te bedenken. 

Volgende keer zullen we wat foto’s plaatsen van vrijwilligers die werkzaamheden in en rond 

het gebouw uitvoeren.  

Handen Uit De Mouwen dag 29 mei. 

       
Weer naar de rabarber, maar deze keer met bosmaaiers. 

 

     
Dat is aardig opgeknapt. 
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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 alle zaterdagen de handen uit de mouwen steken (vrijwilligers dag).  
 

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

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/

