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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD 

Op de website staan weer een paar lezenswaardige artikelen. Een stukje over Nacht van de 

Nacht op zaterdag 30 oktober. Langedijk4GlobalGoals organiseert dan bij Veldzorg een heel 

leuk en interessant programma.  

En een artikel uit het NH dagblad over de Museale Schuitenhelling waar op dit moment een 

van onze schuiten van een elektromotor wordt voorzien.  

Via de webcam een live beeld van het landschapsreservaat Oosterdel. 

https://ipcamlive.com/veldzorg 

EVEN VOORSTELLEN ROB VROEGOP 

Mijn naam is  Rob Vroegop. Ik ben geboren in Noord-Scharwoude. Getrouwd met Monique. 

Wij hebben twee zoons, van 24 en 21 jaar. 

 

In Noord Scharwoude geboren, Visserspad 1. In 1990 verhuisd naar Broek op Langedijk, aan 

de Schoener en in 1999 verhuisd naar onze huidig woning aan de Bruggesloot in Broek op 

Langedijk. 

https://oosterdel.nl/actueel/
https://ipcamlive.com/veldzorg
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Ik ben na een langdurige schoolperiode uiteindelijk geslaagd aan de MTS Alkmaar, 

bouwkunde, in 1986. Meteen de dienstplicht vervuld in Seedorf Duitsland en in 1988 

begonnen aan mijn werkzame leven, niet in de bouw, maar in de grafische wereld. 

Momenteel accountmanager bij Media Point BV in Heerhugowaard. Wij doen voornamelijk 

ledenpasmailingen voor diverse instellingen zoals de KWBN, KNWU, Judobond, Rode Kruis, 

Unicef, CNV en vele meerdere organisaties. 

Mijn vrijwilligers werk is begonnen in 1988 als reservist mij de Natres* Koninklijke 

landmacht, daar opgeklommen naar eerste luitenant en in 2005 gestopt, mede ook dankzij 

mijn opgroeiende kinderen. De Natres vergt erg veel tijd, dan blijft er weinig tijd over voor 

andere dingen. Toen ik meer vrije tijd had ben ik voetbaltrainer/coach geworden bij LSVV de 

voetbalclub, bestuurslid bij het 4 mei comité van Langedijk, bij Langedijk Waterrijk werd ik 

gevraagd om te helpen bij de redactiecommissie, later de Activiteitencommissie en 

uiteindelijk gevraagd om voorzitter te worden. Bij Veldzorg werd ik in 2009 gevraagd door 

Jan Stam om de eilandenadministratie te gaan doen. Dat werd later uitgebreid met het 

ganzeneieren dompelen, ook deed ik toen samen met Dirk Jan Slot en Johan Bakker het 

schouwen van de eilanden. Zelf heb ik ook een aantal jaren een akkertje gehad, maar door 

tijdgebrek heb ik dat opgegeven. 

Ik ben in het bezit van een Langedijker Rondkont, gemaakt door Scheepswerf Kind uit het 

Verlaat, bouwjaar 2005, waar ik erg trots op ben. Ik ben daarmee, als het weer het toelaat 

(En soms ook als  het weer het niet toelaat) zoveel mogelijk op het water, en doe dan altijd 

een rondje door ons mooie gebied om te genieten van het mooie natuurschoon. 

* NATRES = Korps Nationale Reserve 

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG? 

Dit keer een verhaal hoe we het beheer van het gebied oppakken na het vertrek van Agros. 

Jammer dat het tot deze scheiding is gekomen. Veel medewerkers van Agros, meer dan 25,  

hebben de afgelopen jaren dankzij onze werkervaringsplaatsen duurzaam werk gevonden. Dit 

past helemaal in de doelstelling van Veldzorg. Mensen kansen bieden die om wat voor reden 

dan ook wat verder van de arbeidsmarkt zijn geraakt. Het gat dat is ontstaan na het vertrek 

van Agros moet natuurlijk worden opgevuld.  

Dankzij een enorme gedreven en enthousiaste Vrijwilligerscoördinator zijn er nu vaak drie 

ochtenden in de week vrijwilligers aan de gang op de akkers. Leuk om te vertellen is dat 

Esdégé-Reigersdaal sinds eind september een dag in de week actief is in ons gebied. Onder 

leiding van een enthousiaste voorman werkt een ploegje mensen lekker in de buitenlucht. En 

onze loonwerker Richard Bruin hebben wat vaker dan andere jaren ingeschakeld.  

Voor de langere termijn zijn we intensief in gesprek met het Clusiuscollege. We bewandelen 

daarin twee sporen. In het eerste spoor proberen we een groenploeg samen te stellen. 

Mensen die, om wat voor reden dan ook in het reguliere onderwijs niet (hebben) kunnen 

aarden, een praktijkopleiding geven in het Oosterdel waarin zij dan (deel)certificaten kunnen 

halen en daarmee door kunnen stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Voor deze 

groenploeg is een professionele voorman nodig. De zoektocht om een dergelijke voorman te 

kunnen financieren is in volle gang. 

Spoor twee is het Oosterdel gebruiken als praktijkleerlocatie voor het reguliere onderwijs. Er 

is al eens een Clusiusklas geweest die landmeetkunde beoefende in het Oosterdel. Vorig jaar 

hebben vier studenten van InHolland er hun afstudeerproject gedaan. Er zijn natuurlijk veel 

meer mogelijkheden in ons gebied voor iemand die tuinder, loonwerker, natuurbeheerder, 

waterbouwer enzovoort wil worden. Wij ontvingen kortgeleden teamleiders en directieleden 

van het Clusius die erg enthousiast vertrokken. Natuurlijk duurt het wel even voordat het 
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Oosterdel is ingebouwd in het curriculum van het Clusiuscollege. Het bestuur is ervan 

overtuigd dat vroeg of laat (liever vroeg natuurlijk) deze mooie initiatieven werkelijkheid 

worden. We houden jullie op de hoogte. 

HET NIEUWE HUURCONTRACT 

Als het goed is heeft inmiddels elke huurder het nieuwe huurcontract ontvangen via e-mail. 

Tot op heden zijn er maar een paar opzeggingen binnen gekomen. Bij deze opzeggingen is   

het niet duidelijk is of deze huurders opzeggen omdat ze het niet met het contract eens zijn 

of omdat ze het onderhoud te zwaar vinden. De meeste huurders begrijpen gelukkig dat er 

geen echte verschillen zijn tussen het oude en het nieuwe contract. Een paar puntjes zijn 

aangescherpt, maar bijna altijd in het voordeel van de huurder.  

Wat wel nieuw is, is dat het bestuur gaat handhaven. Dat zijn de huurders niet gewend, want 

veel zaken zijn in de afgelopen jaren gedoogd. Bijvoorbeeld de bebouwing, daar is weinig 

aandacht aan besteed met als gevolg dat steeds meer huurders het idee kregen dat alles 

maar toegestaan was, want als Jantje het mag, dan mag ik het ook. Alleen Jantje mocht het 

ook niet.  

Er zijn ook wat vragen van huurders binnengekomen over het contract. Daar geven we hierna 

antwoord op, want die zaken zijn niet voor iedereen duidelijk.   

Allereerst over de wintergroenten. Uiteraard mogen die gewoon geteeld worden. Niets 

lekkerder dan een portie boerenkool van eigen akker. En ja, daar mogen dan ook de doeken 

of netten overheen die nodig zijn om de ganzen en andere mee-eters van de boerenkool af te 

houden. En de palen voor de wijnstokken, die kunnen uiteraard ook blijven staan, maar 

stokken voor het opbinden van bonen, die moeten weg en dat is niet nieuw, want dat stond 

ook al in het oude contract.  

 
Dit mag dus gewoon, ook in de winter en ook na 1 november 2022. Het hoort bij de teelt.  
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De ‘nieuwe’ regel over het leegmaken van de akker in de wintermaanden gaat pas in per 1 

november 2022. Die regel is nieuw, maar de situatie niet. Ook in het oude contract stond al 

dat de akker niet voor opslag gebruikt mocht worden en dat materialen, die bij de teelt 

worden gebruikt, na de oogst weg moeten worden gehaald.  

Dan kwam er een vraag binnen over de grootte van de schutstal. In het nieuwe contract staat 

dat je de drie schutstalletjes ook als één schutstal mag bouwen, zolang je binnen de 

maximale afmetingen blijft. Dus vloeroppervlak maximaal 3 m2 en hoogte maximaal 110 cm.  

Ook compost kwam in de vragen voor. Bij biologische teelt is compost een belangrijke 

meststof, dus is toegestaan. Dat wil niet zeggen dat dan alles maar kan. Wie compost wil 

maken kan dat doen op een composthoop, die gedurende het jaar gemiddeld niet hoger is 

dan 110 cm (tijdelijk kan de hoop hoger zijn, want hij zakt vrij snel in). Of in een krat van 

onbehandeld hout die dan binnen de maten van de schutstalletjes blijft. Ook die compostkrat 

mag in de winter blijven staan, als er tenminste compost inzit.  

 

Wie wil composteren kan kijken op https://www.milieucentraal.nl/huis-en-

tuin/tuinonderhoud/zelf-composteren/ hier staat heel veel informatie hoe je dat kunt doen. 

Wat daar niet in staat is dat het belangrijk is om onkruid, dat al in zaad staat, niet in/op de 

compostbak/hoop te gooien, want dan verspreid je met de compost ook het onkruid weer 

over de akker en dat is bij de meeste mensen niet de bedoeling.  

HERSTEL KADES BIJ D’ OOSTKANT 

Eindelijk zijn de kades hersteld. Na jaren gaten vullen is de zaak nu grondig aangepakt. 

Navraag maakte duidelijk dat de kades al dateren uit 1953. Dat is dus degelijk werk geweest 

dat ze nu pas aan hun eindje zijn gekomen. Denzo heeft de kadewand geslagen, maar onze 

eigen vrijwilligers hebben de stenen uit de kades gehaald en ze ook weer teruggelegd. Dat 

was nog best een ‘dingetje’ want waar laat je al die stenen? Nu voor een deel zijn ze opzij 

gelegd, op pallets gestapeld en in een van onze schuiten gelegd. Altijd best link, want de 

regenbuien komen op de meest onverwachte momenten en dan moet je er maar net aan 

denken om de schuit leeg te pompen, als er dan veel stenen inliggen is er best veel gewicht.  

       
Stenen, stenen en nog eens stenen en dat moet allemaal netjes gestapeld worden. 

https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/tuinonderhoud/zelf-composteren/
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/tuinonderhoud/zelf-composteren/
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Zoals overal heb je de werkers en de toekijkers, maar die laatsten geven natuurlijk zinvolle aanwijzingen. 

En dan het terugplaatsen van al die stenen, hoe doe je dat? Gelukkig hebben wij daar een 

paar speciale mensen voor: Stefan en Jaap. De ene is en de andere was werkzaam in het 

grondwerk. Zij hebben het voortouw genomen en Stefan kon, via zijn werkgever, ook nog 

beschikken over de juiste apparatuur om de grond aan te stampen. Na het aanstampen van 

de grond moet er nieuw zand worden aangebracht. Tot onze (wij leken) stomme verbazing 

moest er maar liefst 4,5 m3 zand bij. Hoe kan dat nou, we hadden immers geen zand eruit 

gehaald. Maar het bleek toch nodig te zijn. Dat zijn heel veel kruiwagens zand die geschept 

moeten worden. Iemand beweerde dat er uit een kuub 60 kruiwagens gaan, vandaar de 

spierpijn.  

    
Natuurlijk moet er ook gerust worden.  Met passen en meten wordt veel tijd versleten. 

       
En het gepuzzel gaat een paar dagen later gewoon door, maar het            En ondertussen gaat het werk aan de 

eindresultaat mag er zijn.            achterzijde van het gebouw ook door. 

Teleurstellingen zijn er ook. Want wat te denken van deze gaten na een fikse regenbui. Dit 

zou toch voorbij zijn na het slaan van een nieuwe damwand. Bij navraag blijkt dat er in de 
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ondergrond een betonnen richel zit waardoor er op die plaats geen damwand geslagen kan 

worden. Stefan heeft de gaten nu met beton gevuld in de hoop dat dat afdoende is.  

     
Overzicht van de gaten.         De gaten in close-up. 

NOG MEER WERKZAAMHEDEN 

Eind van de maand wordt de gevel van het stenen gebouw aangepakt. De witte verf wordt 

eraf gehaald en daarna wordt de gevel geïmpregneerd. Op die manier hoeven we niet steeds 

de gevel opnieuw te witten en is hij toch goed beschermd. 

Een paar weken geleden is één van onze schuiten naar de historische schuitenhelling van 

Nico Vader gegaan om voorzien te worden van een elektrische motor. Weer een stap in de 

verduurzaming van gebouw en akkers. Voordat de nieuwe motor kan worden ingebouwd 

heeft onze beheerder de oude dieselmotor eruit gehaald.  

     

En nog meer goed nieuws: de maaiboot is klaar. Het heeft even geduurd, maar dan heb je 

ook wat. Wat een ingewikkeld apparaat is dat geworden, met al die armen en slangen die 

eraan zitten lijkt het wel een monster afkomstig uit een sciencefiction film. Alle lof voor de 

drie vrijwilligers die vele avonden hebben gesleuteld om het ding in elkaar te zetten. Nu nog 

te water laten en dan een paar vrijwilligers opleiden die hem kunnen bedienen. Dan kunnen 

we zelf onze rietkragen maaien. Scheelt weer in de financiën. Voor Richard Bruin, die ook 

voor ons riet maait, blijft er nog voldoende werk over.  
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Op de foto moeten de laatste draadjes nog worden weggewerkt, maar dat 

is inmiddels gebeurd. Hopelijk hebben we volgende keer foto’s van de  

te waterlating.  

BEHEER AKKERS 

Als u bij het frezen en of maaien van de akker wel wat hulp kunt gebruiken dan kunt u 
Richard Bruin bellen de loonwerker die in ons gebied werkt.  

 
 

WONEN PLUS WELZIJN 

Het Kook- en Eetcafé wat voorheen op maandagochtend 

plaatsvond is gestopt. Bij voldoende animo zal Wonen Plus 

Welzijn zich beraden over een vervolg hiervan. 
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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.  

 

Oproep: Omdat ons streven is om Doet en Ontmoet wekelijks te faciliteren is Wonen Plus 

Welzijn nog op zoek naar een vrijwillige gastvrouw/gastheer die de oneven weken op 

maandagmiddag de groep kan begeleiden. Als die gevonden is kunnen we elke week weer 

een Doet en Ontmoet organiseren. Heeft u interesse? 

Stuur dan een e-mail naar langedijk@wonenpluswelzijn.nl of neem telefonisch contact op via 

0226-318050. 

HANDEN UIT DE MOUWEN DAGEN  

Afgelopen maand zijn de vrijwilligers druk geweest met het straatwerk van de kades (zie 

eerder in deze Nieuwsbrief). Eerst de stenen eruit, dat was in een ochtend klaar. En daarna 

de stenen er weer in, dat is op het moment dat ik dit schrijf nog niet klaar. En het weer heeft 

in de afgelopen weken ook niet bepaald meegewerkt, want straten als de grond drijfnat is, 

lukt nu eenmaal niet. Gelukkig heb ik nog een paar foto’s gevonden van de vorige maand. 

Die kwam ik tegen toen ik de mailbox ging opruimen. Wel een beetje slordig natuurlijk. Maar 

nu komen ze goed van pas.  

11 september is er weer gemaaid. Dat is nu eenmaal iets wat steeds doorgaat. We hopen dat 

we volgend jaar weer wat akkers kunnen gebruiken voor het telen van producten, zodat het 

werk wat afwisselender wordt voor onze vrijwilligers. Maar voor het telen hebben we wel 

meer mensen nodig dan we nu hebben. Gelukkig hebben we inmiddels versterking gekregen 

van een aantal cliënten van Esdégé Reigersdaal, dus wie weet wat in het voorjaar mogelijk is. 

Ook fijn dat we dan geoogste producten aan de vrijwilligers mee kunnen geven. Niets 

lekkerder dan zelf geteelde groenten.  

Overigens hoor ik maar weinig klachten over het vele maaien, want de meeste vrijwilligers 

komen één of twee keer per maand en dan is maaien helemaal geen straf. Je bent lekker een 

ochtend buiten met een paar mensen en je levert een nuttige bijdrage aan het onderhoud 

van een prachtig gebied.  

    
Gras en kruiden op heuphoogte, geen overbodig luxe om daar de grasmaaier doorheen te halen.  

 

mailto:langedijk@wonenpluswelzijn.nl
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Zo’n elektrische bosmaaier ziet er behoorlijk            En op de 17e september maakten anderen het werk af.  

professioneel uit. Sommige vrijwilligers werken  

liever met een motormaaier, maar anderen zijn  

heel blij met de veel stillere elektrische.  

Wie nu denkt, dat wil ik ook wel; lekker buiten werken en ook nog resultaat zien, meld u dan 

aan bij vrijwilliger@oosterdel.nl of bel naar 06-23641780. U bent van harte welkom. Wilt u 

eerst eens een keertje vrijblijvend meewerken? Ook dat kan, ook dan even een mailtje of 

belletje en we delen u in.  

WIST U DAT: 

► Wij tot 31-12-2021 nog een gedragscode hebben voor onze huurders, klik hier voor 

inzage. Vanaf 1-1-2022 geldt ons nieuwe huurcontract.  

 

► 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. Vertel dit ook aan uw 

buren, vrienden en kennissen. 

 

mailto:vrijwilliger@oosterdel.nl
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/
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► Wij zalen verhuren voor vergaderingen en feestjes. 

 

► Wij op dinsdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen de handen uit de mouwen steken van 9.00 

tot 12.00 (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 

 

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

