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

PETER WOUDA DANK JE WEL
Peter Wouda heeft op 1 november ons bestuur verlaten.
Nadat hij ruim drie jaar als vrijwilliger techniek was verbonden aan onze stichting werd hij in
2014 bestuurslid met beheer en techniek in zijn portefeuille. Statutair zat zijn
bestuurslidmaatschap er in 2022 op. Peter koos er om persoonlijke redenen voor twee
maanden eerder te stoppen. Een forse aderlating voor Veldzorg als je ziet wat hij voor ons
heeft betekent.
Gedurende 11 jaar heeft hij ervoor gezorgd, met zijn twee rechterhanden, dat ons varend
materieel, bestaande uit vier akkerschuiten, in topconditie is. Het mooie van Peter was, dat
hij dit ook vaak deed voor het varend materieel van Oosterheem, de zorgtuinderij die ons
meehelpt het landschapsreservaat Oosterdel als cultuurlandschap te behouden. Oosterheem
deed nooit tevergeefs een beroep op de inzet van Peter.
Ook onze trekkers, bosmaaiers en ander gereedschap werden door hem onderhouden. Als het
stuk was, wist Peter dat adequaat en goedkoop te herstellen. Op die manier heeft hij de
stichting heel veel geld bespaard aan reparatiekosten. Het beheer van het gebouw was bij
hem ook in goede handen. Op tijd organiseerde hij het schilderwerk, zorgde voor de
vervanging van de energiezuinige verlichting en een functionerend internet in het gebouw.
Dankzij hem is het verhuur van onze ruimtes, ideaal
voor een cursus, vergadering of een familiefeest, van
de grond gekomen en zodanig uitgegroeid dat kosten
en opbrengsten van het gebouw nu in evenwicht zijn
en vaak nog een kleine plus laten zien. Praktisch als
hij is, heeft hij zeker zes jaar, wellicht zelfs nog
langer, de verhuur van de zalen samen met zijn
vrouw Susan vormgegeven.
Een andere grote verdienste van Peter als bestuurder
was de opzet van een vrijwilligersorganisatie. Peter
heeft er mede voor gezorgd dat het vrijwilligersbeleid
van de stichting op de juiste wijze werd uitgevoerd. Dit resulteerde in de groei van het aantal
vrijwilligers van ca 12 in 2017 tot meer dan 70 nu. En om die vrijwilligers op de hoogte te
houden van het wel en wee van de stichting en ze deelgenoot te maken van hun bijdragen
aan onze stichting heeft hij een nieuwsbrief ontwikkeld. Inmiddels is die Nieuwsbrief nu
uitgegroeid tot een waardevol medium voor al onze, inmiddels ruim 470, relaties.
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Onder zijn beheer is het machinepark van Veldzorg fors uitgebreid. Vanaf 2020 is
duurzaamheid een thema in de investeringen. Peter gaf daar vorm aan. Nadenken over
klimaatneutraliteit van ons gebouw en een start maken met elektrisch varen. Eind 2021
hopen we mede dankzij Peter dat onze eerste schuit is uitgerust met een elektromotor.
Naast al deze kwaliteiten is Peter ook een heel prettig mens die altijd klaar staat om een
ander te helpen. Heb je een transportprobleem, Peter staat altijd klaar om zijn karretje uit te
lenen. Heb je een probleem met je computer, Peter bijt zich er meestal zodanig in vast dat hij
met de oplossing komt. Heb je zin in een bakkie, Peter komt zodra je binnen bent met de
vraag of je een kopje koffie wilt of een biertje, net wat het moment van de dag is. Moet er
een stukje worden gevaren in het Oosterdel, Peter staat altijd als eerste in de rij om zijn
diensten aan te bieden.
Iemand met zulke kwaliteiten verdient natuurlijk een uitgebreid stukje in onze Nieuwsbrief.
Wij gaan als bestuur Peter natuurlijk nog op passende wijze bedanken voor zijn tomeloze
inzet, maar wensen hem vanaf deze plaats alvast alle goeds met Susan, kinderen en
kleinkinderen.

EVEN VOORSTELLEN

JAAP KOSTELIJK

Mijn naam is Jaap Kostelijk, geboren in Heerhugowaard op 23 februari 1951.
In september 1982 in Broek op Langedijk gaan wonen aan de Meeuw. Toen was het gebied
nog voor een groot deel in ontwikkeling zowel de wegen en bebouwing als de groene
omgeving.
Gehuwd in 2005 met Ria en samen hebben we zes kinderen. Twee meiden van mijzelf en drie
jongens en een meidje van Ria. Inmiddels al weer acht kleinkinderen waarvan 2 ‘bonus’. Mijn
dochters wonen in de buurt en de kinderen van Ria wat verder weg.
Na de LTS timmeren in Alkmaar ben ik gaan werken bij het Hoogheemraadschap toen
gevestigd in Alkmaar. Daarna bij de gemeente Bergen en na de fusie met Egmond en Schoorl
werkte ik bij de gemeente Medemblik waar ik de dagelijkse leiding had over de afdeling
Nieuwe Werken. Hierbij had ik veel te maken met reconstructies en ontwikkelen van de
gehele infrastructuur. Na mijn pensionering eind 2016 kreeg ik wat meer tijd voor onze
kleinkinderen, mijn papegaaien, de hobby van houtbewerking en het geven van gastlessen in
het voortgezet onderwijs. Dit laatste heb ik inmiddels afgerond.
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In april van dit jaar hebben Ria en ik ons aangemeld als vrijwilliger omdat we wat meer
wilden betekenen voor het overgebleven gebied van het Geestmerambacht. Van huis uit ben
ik opgegroeid in de agrarische sector. Mijn vader had een bedrijf in de grove tuinbouw aan de
Westerweg in Heerhugowaard, aan de overkant van het kanaal. In die periode hadden wij een
bootje in het kanaal en voeren daar veel mee. In 1964 heeft mijn vader het bedrijf verkocht
en zijn we verhuisd naar de Stationsweg. Samen met mijn zwager heb ik in 1966 twee
houten kano’s gebouwd. Daarmee heb ik voor de verkaveling veel gevaren in het gebied
St.Pancras-Warmenhuizen en nu in het Oosterdel en omgeving. In 2011 hebben we een oude
eikenhouten zeilboot gekocht. Die heb ik in 5 jaar tijd weer vaarklaar gemaakt (alle spanten,
gedeeltes van de gangen en bodem en opbouw vervangen). We varen elektrische en de boot
heeft de naam De Ster gekregen, de naam van onze boerderij aan de Westerweg. Onze boot
is nog te zien geweest in de promotiefilm voor het Songfestival van dit jaar op SBS6.

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG?
Deze keer een blik op de interne organisatie van onze Stichting na het vertrek van Peter
Wouda.
Peter Wouda gaf in september aan om op 1 november te stoppen als bestuurslid. Dit om
persoonlijke redenen. Peter was, zoals je elders in dit nummer kunt lezen, als bestuurder
vooral een gedreven operationele duizendpoot. Peter hield verschrikkelijk veel ballen in de
lucht en alle taken die hij uitvoerde moeten dus worden herverdeeld. We zijn ontzettend blij
dat deze opgave is gelukt.
Het bestuur heeft in de loop der jaren een aantal zeer betrokken vrijwilligers om zich heen
verzameld die het bestuur heel veel werk uit handen nemen.
De penningmeester heeft al vele jaren Siem Schoon als zeer betrokken administrateur die de
betalingen verricht en allerlei operationele taken uitvoert op financieel gebied zoals het
bijhouden van de boekhouding. Siem voert ook al sinds jaar en dag voor Veldzorg de functie
uit van Webmaster. De nieuwsbrief krijgt u vanaf nu dankzij Siem via Mail Chimp.
Het bestuur heeft al sinds jaar en dag een zeer betrouwbare administrateur voor het
eilandbeheer in de persoon van Rob Vroegop. Tevens heeft hij zich ook ontpopt als beheerder
van het relatiebestand van huurders, pachters, vrijwilligers en adoptanten. Sinds kort beheert
hij het relatiebestand van Veldzorg, dat ooit is opgezet door Peter. Rob coördineert ook
jaarlijks het ganzeneieren dompelen
Het bestuur heeft een kenner van het landschapsbeheer en kenner van de tuinbouw in de
persoon van Dirk-jan Slot. Dirk Jan is tevens opdrachtgever van de loonwerker en werkt
regelmatig zelf in het gebied. Ook bekijkt hij welk werk de vrijwilligers het beste kunnen
doen.
De zaalverhuur is al ruim anderhalf jaar in goede handen van Lieneke Arkesteijn.
Sinds een jaar is er een nieuwe duizendpoot die het bestuur ondersteunt. Begonnen als
schoonmaakster van de TH-zaal heeft Joke Oppenhuisen in de loop van de tijd al veel taken
van Peter overgenomen. Met zeer grote betrokkenheid geeft zij inhoud aan de functie van
Vrijwilligerscoördinator en verzorgt zij de Nieuwsbrief die Veldzorg regelmatig complimenten
oplevert.
Jaap Kostelijk is bereid gevonden de beheertaken van Peter over te nemen. Jaap is zich nog
aan het inwerken, maar we kunnen er alle vertrouwen in hebben dat ons machinepark en het
gebouw in goede handen zijn bij Jaap, die nu al net als Peter voorheen, bijna dagelijks te
vinden is in of bij d ‘Oostkant.
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Wij zijn bijzonder blij dat alle operationele taken die Peter op zijn schouders had genomen
inmiddels weer goed zijn belegd.
Per 1 november is het bestuur uitgebreid met Piet Koster, zodat ook de vacature die Peter na
zijn vertrek achterliet, inmiddels weer is vervuld. Piet zal zich zeker een keer voorstellen in
deze nieuwsbrief.

TWEEDE KAMERLID TE GAST BIJ SVO
Op zaterdag 20 november was Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA) te gast bij stichting
Veldzorg Oosterdel. Samen met een delegatie van de lokale en provinciale CDA-fractie
bezocht hij het Oosterdelgebied.
Provinciaal statenlid Willemien Koning had het initiatief genomen om Derk Boswijk naar
Langedijk te halen. Samen met een aantal CDA-prominenten als Kees Koning,
fractievoorzitter Jasper John, Gerard Kamper en Bert Fintelman namen zij deel aan de
bijeenkomst die werd geopend door onze voorzitter Gerrit Arkesteijn. Gerrit praatte het
bezoek bij over de historie en de toekomst van het gebied. Hij vond een gewillig oor bij de
aanwezigen.
Derk Boswijk woont in het Groene Hart van Nederland. Hij is een liefhebber van de natuur,
kent de uitdagingen van de landbouw en heeft een uitgesproken mening over de behoefte
aan woningbouw. Deze drie onderwerpen kwamen dan ook ter sprake. Daarna was het tijd
voor een verfrissende boottocht door het gebied. De elektromotor zorgde voor een stille vaart
welke werd opgeluisterd met vrolijke liedjes. Want die ochtend arriveerde Sinterklaas met
zijn gevolg bij de sluis om via de Oosterdel naar de Dorpsstraat te varen.

MAATSCHAPPELIJKE STAGE WILLEM
BLAEUCOLLEGE
Begin september kwam er een verzoek binnen van het Willem Blaeucollege uit Alkmaar of
een paar klassen hun maatschappelijke stage bij de Stichting Veldzorg Oosterdel konden
vervullen. Na wat overleg hebben we besloten dat we aan dat verzoek gevolg wilden geven.
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Per slot van rekening is Veldzorg een organisatie waar iedereen welkom is en het leek ons
een goed idee om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Dan volgt natuurlijk
de vraag: ‘Wat kunnen we ze laten doen?’ Ze zijn te jong om met machines te mogen werken
en schoffelklussen waren er niet. Dan een boomakker aanpakken met handzagen en
snoeischaren. Die moet je dan wel hebben voor een groep van zo’n 20 leerlingen. Gelukkig
konden we die lenen bij onze buren Oosterheem en bij Landschap Noord-Holland. Dan nog
een paar vrijwilligers die de groep willen begeleiden en de zaak is klaar.
De eerste groep kwam op 10 november. Ze waren allemaal keurig om 9.00 uur binnen en
werden met thee of koffie ontvangen. Vervolgens heeft Jaap een presentatie gegeven over
het ontstaan van het gebied en toen was het tijd om in de schuit te stappen. Alle
gereedschap ging mee op de Veldzorg 1 en de leerlingen werden met de Veldzorg 3 vervoerd.
Voor de zekerheid hadden we daar kistjes opgezet, want niet iedereen heeft zeebenen, dus
veiligheid voor alles en zittend transport.
Bij de akker Admiraalsgroet aangekomen werden ze in twee groepen verdeeld. De ene ging
struiken snoeien en de andere moest bomen, die vooraf waren gekapt, van takken ontdoen
en de stam in stukken van 1,5 meter lengte zagen. Ondertussen waren twee leerlingen bezig
om gaten in de grond te boren, zodat de afgezaagde boomdelen daarin konden, want we
wilden een takkenril maken.
Er werd hard gewerkt en een paar uur later was er een mooi resultaat te zien in de vorm van
een takkenril en een heleboel licht, omdat de struiken waren gesnoeid.

Met de grondboor gaten maken
voor de takkenril.

Samen krijg je die takken wel
onder controle.

Vele handen maken licht werk.

Een boom doorzagen is nog niet zo eenvoudig. Voor je het weet zit de
zaag vast in de stam.
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En natuurlijk moet er even pauze
gehouden worden.

En hoe dachten de leerlingen er zelf over:
"Ik vond het stage lopen veel leuker dan verwacht! Het was gezellig en leuk om zo in de
natuur bezig te zijn. Ook duurde het niet te lang het saai zou worden, maar ook niet te kort
dat je niet genoeg gedaan zou kunnen hebben!"
Noor
Het was leuk om gezellig met anderen te werken. Het was leuk hoe iedereen alles zo efficiënt
mogelijk probeerde te doen waardoor iedereen goed samenwerkte. Het werk zelf was ook
zeer lonend omdat je meteen resultaten zag op het eiland. De grond op het eiland was veel
minder moerassig en blubberig dan ik had verwacht, dat was fijn. De boot was een beetje
krap en oncomfortabel, maar gelukkig duurde het varen niet lang.
Frank
De tweede groep kwam op 17 november en had met allerlei tegenslagen te kampen. Zo
vielen er regenbuien die niet voorspeld waren, leek het alsof de Broekerbrug was afgesloten,
wat niet zo was en wie zich aan de omleidingen hield moest via Alkmaar bij Veldzorg zien te
komen, wat onmogelijk bleek te zijn. Uiteindelijk was iedereen tegen 9.30 uur compleet en
kon het programma starten.

Onderweg naar de akker.

Op de terugweg liet Jaap nog even zien hoe je met de kloet de schuit kunt
varen.

De takkenril was eind van de ochtend weer een flink stuk uitgebreid. En het weer bleek
uiteindelijk heel erg mee te vallen, de zon scheen volop.

Wat een keurig opgeruimde en lichte akker. En er kan nog veel meer hout in de ril worden geplaatst. Fijn voor de
vogels en eventuele kleine zoogdieren. Die zitten mooi beschermd in de takkenril.
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De derde groep werd 1 december verwacht en zou het werk gaan afmaken. Maar helaas had
iemand een andere activiteit voor die groep gepland, dus die komen ze nu in het voorjaar. De
bomen die we inmiddels hadden afgezaagd moeten nog even op verwerking wachten.
Achteraf gezien kon deze bijeenkomt sowieso niet doorgaan, omdat het weer op die dag echt
bar en boos was.

NACHT VAN DE NACHT IN HET OOSTERDEL
GEBIED
Op zaterdag 30 oktober organiseerde stichting Langedijk4GlobalGoals in het Oosterdelgebied
de Nacht van de Nacht. Dit evenement vindt traditioneel plaats in de nacht waarin de
zomertijd overgaat naar de wintertijd.
Tijdens die nacht ervaren deelnemers dat de nachtelijke uren spannend en leerzaam zijn.
Daarvoor konden ze meedoen aan een gecombineerde vaar- wandeltocht door en langs het
Oosterdelgebied. Ondanks de coronaregels en de weersvoorspellingen was het een geslaagde
avond.
Museum BroekerVeiling had vijf elektrische boten beschikbaar gesteld, via Veldzorg waren de
schippers geregeld. Die voeren de deelnemers door het Oosterdelgebied. Ruim twintig
liefhebbers stapten vervolgens uit bij molen Het Swaantje om langs de dijk terug te lopen
naar het onderkomen van Veldzorg. De andere deelnemers werden teruggevaren. Na afloop
keek iedereen terug op een geslaagde avond met relatief goed weer. Want de laatste gasten
waren net op weg naar huis toen het flink begon te regenen…

WERKZAAMHEDEN BIJ D’ OOSTKANT
In de vorige Nieuwsbrief is al verteld dat er een aantal werkzaamheden gestart zijn of zouden
worden aangepakt. Het eerste project betreft de kades rondom het gebouw. Inmiddels zijn de
kades voor het grootste deel weer bestraat, maar ja, die laatste stukjes….. Er zijn uiteraard
allemaal excuses voor te vinden. Zo is het ’s avonds al vroeg donker, dus dan kun je niets
meer doen. Overdag waren er andere zaken die de aandacht trokken en zo zitten we eind
november met kades die bijna klaar zijn, maar nog niet helemaal.

Bijna…
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nog hard aan het werk

bijna klaar.

Op de middelste foto is meteen het andere project te zien, althans een klein stukje. De witte
muur van het stenen gebouw zou gestraald worden en daarna geïmpregneerd, zodat we niet
meer hoeven te schilderen, maar helaas de stenen en voegen blijken niet bestand tegen het
straalgeweld. Zelfs met alleen stoom vielen er stukken voeg en steen naar beneden. Dat is
natuurlijk niet de bedoeling. We zijn daarom maar gestopt. In het voorjaar zullen de voegen
hersteld worden door één van onze vrijwilligers en daarna wordt de zaak toch maar weer wit
geschilderd. Jammer dat het niet gelukt is, maar ja, zo’n oud gebouw moet natuurlijk met
fluwelen handschoentjes worden aangepakt.
Dan is er inmiddels nog een project aangepakt en wel het opruimen van de
garagewerkplaats. Daar lag inmiddels zoveel troep, dat er niets meer te vinden was. Van alles
kwam er tevoorschijn. Heel veel is inmiddels naar de gemeentewerf of oud ijzer handelaar
gebracht en nu volgt het opnieuw inrichten, want dat moet op dit moment nog gebeuren. De
technische vrijwilligers willen graag een nieuwe werkbank, liefst vrijstaand. We gaan
daarnaar op zoek en als we die niet vinden hebben we gelukkig nog de beschikking over een
paar vrijwilligers die handig met hamer en zaag zijn, dus kan de werkbank ook in eigen
beheer worden gemaakt. Ook hebben de heren technici plannen gemaakt hoe men onderling
kan communiceren over kapotte machines die gerepareerd moeten worden.

Dit heet dus opruimen, maar zoals meestal het geval is moet het eerst
erger worden voor het beter wordt.

De eerste lading troep voor oud ijzer
en de gemeentewerf.

Een ander project dat al een zeer lange tijd loopt is het molentje op een van onze akkers.
Normaal gesproken gebruik je een molen om een gebied droog te malen, maar in dit geval
willen we met het molentje het omringende gebied juist natter maken. Daardoor wordt het
geschikt voor weidevogels die van vochtige grond houden. De hoop is natuurlijk gevestigd op
de grutto, maar een kievit kolonie zou ook al mooi zijn.
Door corona en het ontbreken van onderdelen heeft het gangbaar maken van deze molen een
flinke tijd op zich laten wachten, maar het is onlangs weer opgepakt. Dat wil niet zeggen dat
het nu klaar is en de molen water oppompt, maar we zijn weer een stapje verder. De molen
draaide nog maar nauwelijks of we kregen al een melding dat het molentje nogal rumoerig
was als hij draaide en dat de vogels daarvan opschrokken. Dat was natuurlijk niet de
bedoeling en daarom is onze nieuwe beheerder er even ingeklommen om de molen stil te
zetten. Als het goed is, behoort de herrie nu tot het verleden.
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Door de beide windvangers bij elkaar te zetten, wordt de molen uit de
wind gedraaid en staat hij dus stil.

En….de maaiboot ligt in het water. Hij moet nog worden voorzien van een dekzeil om te
voorkomen dat hij bij regen volloopt, maar dat gaat binnenkort gebeuren. Nu de maaiboot in
het water ligt, lijkt hij veel kleiner dan toen hij in de werkplaats stond. Dat is een rare
gewaarwording. Ik heb een paar keer moeten kijken voor ik geloofde dat het echt onze
maaiboot is.

Nu nog een dekzeil en de maaiboot is klaar voor gebruik.

Dan is ook de valkenkast weer herbouwd. Hoeven de vogels de winter tenminste niet buiten
door te brengen.
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BEHEER EILANDEN
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.
Doet en Ontmoet: Elke maandagmiddag om 13:30 uur is er Doet en Ontmoet. 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.
We hanteren de geldende coronamaatregelen: bij klachten blijft u thuis, mondkapje dragen
en handen desinfecteren bij binnenkomst (mondkapje mag af als u op uw plek zit), hoesten
en niezen in de elleboog. We houden 1,5 meter afstand van elkaar, ook tijdens de
activiteit(en).
Wonen Plus Welzijn wenst u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2022!

HANDEN UIT DE MOUWEN DAGEN
Wat een bijzondere maand hebben we meegemaakt. Er zijn vanaf half oktober tot nu maar
liefst zeven nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Zes voor werk op de akkers en ééntje voor de
techniek. En nog mooier, de meesten willen alle weken een of zelfs twee dagen werken. Als
coördinator vrijwilligers word je daar heel blij van, want het plannen wordt er een stuk
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makkelijker door. Van mij mag het zo nog wel even doorgaan. Dus gaat het nu bij u
kriebelen, meld u dan snel aan via vrijwilliger@oosterdel.nl of bel 06-23641780. Het is
echt heel gezellig bij ons en wat is er nu fijner dan in de open lucht lekker bezig zijn.
Wat hebben de mensen zoals gedaan? Eind september zijn we gestart met het opruimen van
onze machineakker. Daar was het een bende. Het was zo erg dat er machines zijn
teruggevonden die zo door gras waren overwoekerd dat niet meer te zien was dat er een
apparaat onder stond. Dat krijg je ervan als er twee jaar niet naar om wordt gekeken. Door
corona is er veel minder op de akkers gewerkt en is dit soort onderhoud er ook niet van
gekomen. Inmiddels is de akker bijna klaar. De machines staan netjes op een rij, er is een
enorme hoeveelheid takken versnipperd, bomen in stukken gezaagd en uiteraard is er gras
gemaaid.
Een probleem bij dit soort grote opruimklussen is het gebruik van groot materieel. We
hebben inmiddels een flink aantal vrijwilligers, maar niet iedereen kan een trekker bedienen.
Niet dat er bij deze klus met die trekker gereden moet worden, maar onze hakselaar en
kraantje worden aangedreven door de trekker en dan moet je natuurlijk wel weten welke
hendels je moet gebruiken. Het dus best een gepuzzel om deze klussen te koppelen aan
vrijwilligers die dit aankunnen. En dan gaat ook de hakselaar nog stuk, dus kon de klus nog
niet worden afgemaakt.

Deze was nog een beetje te zien.

Je moet het maar durven, achteruit
de schuit op met een trekker.
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Overal staat wat. Die bult rechts
kan van alles bevatten.

Een tevreden vrijwilliger. Alles
netjes op een rijtje, klaar om aan
te koppelen.

Op 6 november weer verder met opruimen op de gereedschapsakker

Op 30 oktober regende het, dus zijn de vrijwilligers aan de schoonmaak gegaan. De
kleedruimte is aangepakt. Kasten gesopt, vloer gedweild. Alles ziet er weer spik en span uit.

Onder ons afdak konden de mannen droog werken. Later hebben ze ook nog een partij
schoenen schoon gemaakt.

Op 2 november zijn de laarzen aan de beurt.

Dat zijn best veel laarzen. Jammer dat er maar een paar veiligheidsparen bij zitten.

Hoewel de gereedschapsakker nog niet klaar is, is op 13 november de stortakker aangepakt.
Daar was een paar maanden eerder al een keer flink opgeruimd, maar het was nog niet
afgemaakt. Dat gaat zo in het landschapsreservaat. Soms vragen andere taken om een snelle
aanpak en dan moet je het opruimen even laten voor wat het is. Maar het loopt niet weg, dus
met frisse moed weer aan de gang. Het was overigens op die zaterdag behoorlijk slecht weer,
tot… 9.00 uur en laat dat nu net het moment zijn dat de vrijwilligers naar de akker
vertrekken. Het werd heerlijk zonnig weer, met zeer weinig wind, vandaar dat een T-shirt
voldoende was.
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Dit spreekt voor zich.

Boomstronken in stukken zagen en daarna wegbrengen naar de akkerrand.

Ook hier bulten overwoekerd met gras, je moet de stronken echt uitgraven. Ook nog even een stukje maaien.

Op de heenweg nog een jas nodig
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maar op de terugweg was dat niet meer nodig en dat in november!

.

Gratis af te halen. Hout voor uw kachel of open haard. Als het
vervoer per schuit een probleem is, dan kunnen we u helpen. Ook
uw familie, vrienden of buren mogen het komen halen. Wij willen
het graag kwijt. 06-23641780.
Op 23 november werd er weer eens gemaaid. Met een kapotte hakselaar en een kraantje dat
op die dag niet bedient kon worden, was dat wat overbleef.

Heerlijk relaxed aan het werk. Beetje maaien, beetje harken, beetje rondlopen. Ach wat wil je nog meer….

2021-2022 EEN TERUG- EN VOORUITBLIK
Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2021 en daarom willen we even terugkijken op het afgelopen
jaar en proberen om ook vooruit te kijken naar 2022.
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Wat een jaar hebben we achter de rug. Corona had een grote invloed op ons hele leven en
dus ook op de Stichting Veldzorg Oosterdel. Tot april zijn er geen vrijwilligers op de akkers
geweest. In de oude situatie kwamen de vrijwilligers slechts één keer per maand met een
hele ploeg volk bijelkaar en dat was in coronatijd niet verantwoord en niet toegestaan. Half
april kwamen we op het idee om elke zaterdag met een klein groepje naar de akkers te gaan.
Dat was een schot in de roos, alleen bleek toen dat er helemaal niet zoveel vrijwilligers
beschikbaar waren. Een mailtje naar onze adoptanten bracht uitkomst. Er meldde zich een
heel ploegje aan waardoor het mogelijk werd om, dan wel niet alle, maar toch wel de meeste
zaterdagen te gaan werken.
Langzamerhand werd het bekend dat we weer aan het werk waren en de vrijwilligers
begonnen binnen te druppelen. En dat was maar goed ook, want het werken met Agros, het
uitzendbureau voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, verliep steeds moeizamer door
het ontbreken van een goede voorman. In september is de knoop doorgehakt en zijn de
banden met Agros (tijdelijk) doorgesneden. Maar het werk moest wel gedaan worden. Ook
dat is gelukt, want er zijn inmiddels een aantal vrijwilligers die elke week voor ons werken.
Dat gebeurt meestal op de dinsdag- en vrijdagmorgen, maar ook op zaterdag hebben we een
paar mensen die er bijna alle weken zijn. Dat is heel fijn, want dat maakt het inroosteren een
stuk makkelijker.
Ondertussen is er ook een groepje cliënten van Esdégé Reigersdaal in het gebied aan de
gang. Zij zijn super enthousiast om bij ons op de akkers bezig te zijn. En zoals u in de vorige
Nieuwsbrief en de krant heeft kunnen lezen zijn er gesprekken met het Clusiuscollege om van
het landschapsreservaat Oosterdel een praktijkleerlokatie te maken voor leerlingen van het
Clusius. Deze gesprekken zijn in een vergevorderd stadium.
Een andere belangrijke gebeurtenis voor ons gebied is de fusie tussen de gemeenten
Langedijk en Heerhugowaard. Van een randgebied worden we opeens een centraal gelegen
gebied, het hart van de nieuwe gemeente. Dat betekent dat we ‘in the picture’ zijn gekomen
bij de gemeenten. Dat biedt mogelijkheden, want een centraal gelegen gebied trekt de
aandacht. Dan moet je je gebied natuurlijk wel op orde hebben, zodat mensen ook begrijpen
waarom het behouden ervan belangrijk is.
We zijn toen met een kritische blik door het gebied gegaan en zagen dat het mooi was, maar
dat er ook punten voor verbetering waren. Zo constateerden we aardig wat bebouwing op de
akkers, bomen die er niet hoorden en hier en daar bijzonder slecht onderhoud en zelfs opslag
van allerlei troep. Een blik op ons huurcontract liet zien dat het toch echt duidelijk zou
moeten zijn dat bovengenoemde zaken niet waren toegestaan, maar kennelijk was het toch
niet duidelijk. Ook stonden veel van die dingen in de gedragscode die bij het huurcontract
hoorde wat misschien tot verwarring kon leiden. Daarom hebben we het huurcontract
opnieuw opgesteld, waarbij de punten uit de gedragscode in het huurcontract zijn
opgenomen. Ook onze eigen akkers hebben we bekeken en zijn hard aan het werk gegaan
om ook onze eigen troep op te ruimen.
Wat zit er voor het komende jaar in het vat?
We hopen dat de studenten van het Clusius bij ons aan de gang gaan en dat het ook
mogelijkheden voor onze vrijwilligers biedt. Immers, de mensen van het Clusius zullen
hopelijk ook weer producten gaan telen en daar kunnen onze vrijwilligers dan aan
meewerken. Dan wel, als Clusius een deel van het onderhoud overneemt, krijgen wij zelf
weer tijd om op de akkers te gaan telen. Ook de cliënten van Esdégé Reigersdaal willen graag
producten gaan telen, dus ook daar liggen kansen.
Dan willen we een stukje opleiding aan onze vrijwilligers gaan aanbieden. Dat is op dit
moment in onderzoek.
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Verder gaan we de regels uit het huurcontract handhaven, daar nemen we de tijd voor, want
wij snappen ook dat niet iedereen meteen de tijd heeft om bebouwing te verwijderen, dan
wel aan de gedeeltelijk nieuwe maten aan te passen. Of om bomen en struiken te
verwijderen en eventueel te vervangen door fruitbomen en struiken. Maar volgend jaar
november is wel de uiterste datum waarop de zaken geregeld moeten zijn.
Dan rest ons nog om u allen prettige feestdagen te wensen. Mensen die het afgelopen jaar
getroffen zijn door verlies wensen wij veel sterkte. Verder hopen we dat het komende jaar
voor iedereen een goed jaar mag worden.

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.
► 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
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