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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD 

De gemeente Dijk en Waard heeft een gebiedsvisie ‘Kanaalpark’ gemaakt voor het hart van 

de nieuwe gemeente. Het landschapsreservaat Oosterdel valt binnen deze visie. De plannen 

kunnen, als ze doorgaan, behoorlijke gevolgen voor het gebied en de omgeving hebben. 

Iedereen die dat wil kan op de visie reageren in de periode 16 maart tot 30 april. Eén van de 

plannen is het toestaan van zogenaamde ‘take away’ horeca in de buurt van ons gebied. Dat 

lijkt gezien de hoeveelheid afval die nu al in een uurtje wordt verzameld (zie onderstaande 

foto) niet zo’n goed plan. 

 

Via de webcam een live beeld van het landschapsreservaat Oosterdel. 

https://ipcamlive.com/veldzorg 

https://oosterdel.nl/kanaalpark/
https://ipcamlive.com/veldzorg
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EVEN VOORSTELLEN AART SOEMERS 

Hallo ik ben Aart Soemers 

Ik ben geboren in Westzaan maar al op mijn 7e verhuist naar Langedijk. 

Met mijn ouders zijn we toen neergestreken in Oudkarspel om een aantal jaren later naar 
Noord Scharwoude en nog later naar Zuid Scharwoude te verhuizen. Van daar uit op mijn 23e 

gelukkig getrouwd met Anja Wagenaar en gingen we wonen in een huisje aan de Dijk in 
Broek op Langedijk. 

Na 2 jaar hebben we een woning gekocht op de Klipper in Bol waar onze dochter Kim is 
geboren en 2 jaar later onze zoon Mark. 

In 2000 hebben we een woning gebouwd op de Kooigroet in Zuid Scharwoude om 15 jaar 

later nog 1 keer te verhuizen naar het Oxhoofdpad in BOL waar een ieder wel eens langs 
gevaren is. 

Na het behalen van het MTS diploma ging ik stagelopen bij de Geus Bouw waar ik via diverse 
functies alweer een aantal jaren mijzelf bedrijfsleider mag noemen. 

Als hobby had ik vroeger voetbal, zaalvoetbal en voetbal en voetbal. 

Nadat ik hier mee gestopt ben heb ik me aangemeld bij de vrijwillige brandweer van 
Langedijk waar ik al weer ruim 25 jaar lid van ben. 

Met de vrijwillige brandweer hebben we een aantal jaren geleden Veldzorg geholpen met het 
zagen van bomen, waarna tijdens de lunch een en ander verteld werd over het 

vrijwilligerswerk bij Veldzorg. 

Dit sprak mij wel aan en ook omdat we zelf in het gebied wonen en er veel in varen vond ik 
dat ik er ook wel wat voor mocht doen om het gebied zo mooi te houden als het nu is en heb 

me dus aangemeld als vrijwilliger bij de Stichting Veldzorg 

 

 

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG? 

Het Oosterdel ontwikkelt zich meer en meer als praktijkleerlocatie. Onderwijsjargon voor een 

plek waar leerlingen van het voortgezet onderwijs, het MBO en studenten van het HBO 

kunnen leren in de praktijk. Leren door doen. Hoe werkt het buiten de schoolmuren? Is de 

theorie in overeenstemming met de praktijk? Met welke uitdagingen heeft de praktijk te 

maken? Een praktijkleerlocatie is tevens een plek waar mensen die het tussen de 
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schoolmuren niet uithouden, of uitgehouden hebben, een vak kunnen leren, certificaten 

kunnen halen en daarmee de kans op een vaste baan in het groen vergroten.  

Sinds een jaar zijn we intensief bezig met het Clusiuscollege om inhoud te geven aan het 

Oosterdel als praktijkleerlocatie. Docenten van het Clusius zijn aan het nadenken welke 

onderdelen van de lesstof in het Oosterdel kunnen worden gegeven. Ook willen we na de 

vakantie gaan starten met een groenploeg voor mensen die een steuntje nodig hebben om 

een vaste baan te vinden in het groen. De plannen worden steeds concreter. Inmiddels is het 

Oosterdel al ontdekt door vele opleidingen. InHolland is geweest. Het technasium van Jan 

Arends wil bij ons beginnen. Het technasium van het Atlascollege uit Hoorn komt op 29 maart 

op bezoek om een praktijkvraagstuk op te pakken. Willem Blaeu heeft al drie klassen hun 

maatschappelijke stage laten uitvoeren in ons gebied. Zowel de school als onze drie 

vrijwilligers, die de leerlingen begeleid hebben, waren er heel enthousiast over.  

Veel aandacht vraagt de voorbereiding van 23 en 24 april. Tijdens die dagen kan elke 

inwoner van Dijk en Waard tussen 10.00 en 16.00 uur kennis maken met het ‘hart van de 

nieuwe gemeente’. Dit is een samenwerking tussen Veldzorg, Langedijk Waterrijk, Museale 

Helling en Museum Broeker Veiling. Het bezoek start bij het werkgebouw d’ Oosthoek van de 

Stichting Veldzorg Oosterdel aan de Dorpsstraat 86 in Broek op Langedijk. Daar krijgt u 

koffie, thee of fris en kunt u een filmpje bekijken over het gebied. Daarna kunt u in een 

schuit stappen van Langedijk Waterrijk en vaart u naar Museum BroekerVeiling waar u kunt 

uitstappen om het veilinglokaal te bekijken. Weer terug in de schuit vaart u door het 

landschapsreservaat Oosterdel naar de molen op de dijk. Daar kunt u kiezen; of u wandelt 

over de dijk naar de Museale Schuitenhelling of u blijft in de schuit en vaart naar die helling.  

Daar krijgt u een uitleg van Nico Vader over de functie van de Schuitenhelling in vroeger 

tijden. Daarna stapt u weer in en vaart terug naar het werkgebouw. Al met al een uitstapje 

van zo’n anderhalf uur afhankelijk van de tijd die u per onderdeel nodig heeft. De schuiten 

vertrekken ongeveer om de 10 minuten. Noteer de data alvast in uw agenda. 

Wij kunnen weer bijeenkomsten organiseren voor huurders en voor adoptanten. Al twee jaar 

was dat niet mogelijk. Nu alle coronamaatregelen zijn opgeschort gaan we hierop actie 

ondernemen. In de volgende nieuwsbrief zullen we concreter worden.  

Tot slot. Na de bestuursvergadering kregen we van de gemeente de informatie dat de 

gebiedsvisie Kanaalpark er is. Tot 30 april kan elke inwoner commentaar geven. Het bestuur 

heeft voor de komende maand in elk geval weer een onderwerp wat ons bezighoudt. Kijk 

vooral ook zelf naar deze ambitieuze visie en laat uw zienswijze weten aan de gemeente. 

RIET MAAIEN EN VERBRANDEN 

In het landschapsreservaat Oosterdel groeit nogal wat riet. Een deel staat in het water rond 

de akkers die bebouwd worden, maar er zijn ook een aantal akkers die geheel met riet 

begroeid zijn. Deze akkers worden om en om gemaaid. Op die manier hebben we oud riet in 

het gebied en dat is goed voor de dieren die in en tussen het riet een schuilplaats vinden. Het 

mooiste zou zijn dat iedere akker slechts één keer in de drie of vier jaar zou worden gemaaid, 

maar dat lukt in ons gebied niet omdat er zoveel bramen tussen het riet groeien.  

Ook dit jaar zijn weer een aantal rietakkers gemaaid. Dat gebeurde pas in maart, omdat de 

winter zo nat was dat de machines niet eerder het land op konden. Ze zakten zo in de 

modder weg. Maar wat doe je in met het afgemaaide riet? Je kunt het verbranden; aan een 

biologische boer geven; opslaan; verhakselen en wie weet zijn er nog andere mogelijkheden, 

maar die weten we dan nog niet.  

Tot op heden heeft Veldzorg het riet meestal verbrand, dat geeft stank en roet af, maar je 

bent het wel kwijt en het is ook nog goed voor de grond. Ook hebben we wel riet opgeslagen, 

https://oosterdel.nl/kanaalpark/
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maar dan zit je er jaren mee opgescheept, want riet vergaat bijna niet. Met verhakselen 

hebben wij nog geen ervaring. Maar de mensen van Oosterheem wel en die ervaringen zijn 

positief. Zij gebruiken het om er hun knoflook mee af te dekken. Dat verhakselen willen we 

volgend jaar gaan proberen. Voor dit jaar was het echter geen optie, omdat je eerst goed 

moet kijken waar je dan het verhakselde riet voor wilt gebruiken. We hebben ook nog 

geprobeerd om een biologische boer te vinden die het voor zijn stal wil hebben. Die boeren 

zijn te vinden, maar wonen niet naast onze deur en zij willen het riet wel hebben maar niet 

ophalen. Voor ons geeft het hoge vervoerskosten om het riet naar die boeren toe te brengen. 

Dus, helaas voor onze omwonenden, hebben we het ook dit jaar weer verbrand.  

 

     
Bij het maaien wordt het door de maaimachine meteen in schoven gebonden, daarna steken we het in brand. 

Helaas ging er op de laatste branddag iets fout. Op onze stortakker lag namelijk nog veel 

overjarig riet. Dat hadden we vooraf uit elkaar getrokken om te drogen, maar was toch nog 

natter dan we dachten. Het natte riet is gaan smeulen waardoor omwonenden lang in de 

stank hebben gezeten. Daar bieden we onze welgemeende excuses voor aan. Als het goed is 

komt dat volgend jaar niet meer voor, want dan is er geen overjarig riet meer. 

Voor het verbranden hebben we overigens een vergunning en daarin staat precies wat wel en 

niet mag. Één van de zaken die erin staan is dat er iemand bij de brand moet blijven tot het 

vuur uit is. Dat is steeds gebeurd, maar op de eerste dag dacht degene die erbij was, dat de 

laatste hoopjes riet geen kwaad konden (dat was ook zo, ze lagen helemaal apart dus het 

vuur kon niet overslaan). Maar kennelijk heeft iemand vanaf de dijk gezien dat er brandende 

hoopjes lagen en die heeft de brandweer gebeld. Die rukte uit met wagen en boot en heeft ze 

keurig uitgespoten. Voor hun een mooie oefening, want zo vaak hebben ze de boot niet nodig 

voor het blussen van een brand.   

 

     
De brandweer in actie bij het blussen van onze riethopen.  
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VOGELGRIEP  

In Nederland heerst al maanden de vogelgriep. Ook in Noord-Holland. Vogelgriep wordt door 

wilde (water)vogels overgebracht. Als u in het landschapsreservaat Oosterdel dode vogels 

aantreft, meld dit dan bij eilandbeheer@oosterdel.nl Wij zullen er dan voor zorgen dat ze 

worden afgevoerd. Raak de dode vogels niet aan en geef bij uw melding duidelijk aan op 

welke akker u de dode vogel(s) heeft aangetroffen. 

BEHEER AKKERS DOOR DE HUURDERS 

Het voorjaar is in alle hevigheid losgebarsten en dat betekent werk aan de winkel, want voor 

je het weet staat het onkruid een meter hoog. Sommige huurders laten hun akker in het 
voorjaar frezen door Richard Bruin, maar doen er dan verder helemaal niets mee. Dat is 
natuurlijk niet de bedoeling. Tenminste 25% van de akker moet bebouwd worden met 

producten. Dat kunnen groenten zijn of bloemen. De rest van de akker mag in het gras of 
groenbemester staan. Maar dat gras moet wel regelmatig gemaaid worden. Wie de akker laat 

frezen kan het beste vooraf bedenken hoeveel zwarte grond er moet komen. Een hele akker 
bebouwen is een enorme klus, dan is het makkelijker om gras te maaien. Rondom de hele 
akker blijft sowieso een strook van 50 tot 100 cm onbebouwd. Daar wordt dus niet gefreesd, 

maar groeit gras.  

We hebben in de afgelopen periode van een huurder gehoord dat hij niet in het broedseizoen 
op zijn akker aan het werk mocht. Nu dat klopt niet. Er liggen namelijk geen akkers van 

huurders in het gebied dat tijdens het broedseizoen niet betreden mag worden. Dus 
huurders; jullie mogen echt ook in het voorjaar op jullie akkers aan het werk. Wat niet mag is 

nesten verstoren die op de akker liggen, maar over het algemeen trekken vogels zich weinig 
tot niets aan van mensen die op een afstandje aan het maaien of schoffelen zijn.  

Nog even als herinnering: per 1 mei mogen er geen kuubkisten, kunststof vaten/containers, 
landbouwplastic, bomen en struiken die geen fruitboom of struik zijn op de akkers staan. Ook 

de steigers zijn als het goed is per 1 mei omgebouwd tot een paar palen met een plank.  

MAATSCHAPPELIJKE STAGE WB COLLEGE 

Vorig jaar hebben we al een keer aandacht besteed aan de maatschappelijke stage van het 

Willem Blaue College uit Alkmaar. Twee groepen hebben hun stage in november in ons 
gebied uitgevoerd en op 3 december zou groep drie komen, maar er bleek een dubbele 
boeking bij de school te zijn, dus die groep kon toen niet komen en daarbij was het 

verschrikkelijk weer. We hebben het toen naar maart verzet en woensdag de 16e was het dan 
zover. Ook deze groep heeft zich bezig gehouden met de takkenril op akker Admiraalsgroet 

(dat is niet dezelfde ril als in ‘vrijwilligers aan het werk’ wordt beschreven). In het najaar 
hadden onze vrijwilligers een aantal boompjes omgezaagd en die lagen nog op de akker. 
Daarnaast stonden er nog een serie struiken die weg moesten. De leerlingen hebben de 

bomen van hun takken ontdaan en van de stammen nog een stuk takkenril gebouwd, daarna 
konden de takken van de bomen en de struiken tussen deze stammen worden gelegd. De 

klus is op een paar struikjes na, nu helemaal klaar. Er staat ook op deze akker nu een 
prachtige takkenril die we goed kunnen gebruiken.  

Een reactie van een leerling:  

Toen ik bij Het Rijk der Duizend Eilanden kwam, merkte ik gelijk dat er een hele gezellige 

sfeer hing. De drie vrijwilligers die ons opvingen waren erg aardig. Voordat we met de schuit 
naar een akker voeren, kregen we eerst nog een presentatie met een kopje thee. De 

mailto:eilandbeheer@oosterdel.nl
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presentatie ging over o.a. de geschiedenis van Het Rijk der Duizend Eilanden; heel 
interessant dus! 

Op de akker zelf gingen we gelijk aan de slag met het weghalen van struiken, de takken 
ervan sjouwden wij naar de andere kant, waar anderen een takkenril maakten. 

Samengevat, een ochtend op Het Rijk der Duizend Eilanden is zeker iets om nog een keer te 
doen; erg leerzaam en tegelijkertijd ook leuk! 
Diana, 3HT 

    
Vakkundig worden de struiken afgezaagd   en de bomen van takken ontdaan. 

 
Er is hard gewerkt.  
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Met deze takkenril als eindresultaat. Hier kunnen we nu jarenlang onze takken in plaatsen.  

 
En dan is het weer tijd om te vertrekken.  
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WONEN PLUS WELZIJN 

 

De ontmoetingsgroep genaamd Doet en Ontmoet van Wonen Plus Welzijn gaat weer van 

start!  

Vindt u het fijn om even een praatje te maken, een kopje koffie te drinken of heeft u zin in 

een gezellig spel of een leuke activiteit?  

Kom dan op maandagmiddag vanaf 2 mei van 13:30 tot 15:00 naar Veldzorg, Dorpsstraat 

86, in Broek op Langedijk. De ontmoetingsgroep heeft een vrije inloop en iedereen is welkom.  

Heb je interesse? Laat dit even weten aan Wonen Plus welzijn via: 

f.blokker@wonenpluswelzijn.nl of via het telefoonnummer: 0226-318050.  

We zien u graag op 2 mei in Veldzorg! 

VRIJWILLIGERS AAN HET WERK 

Zo dat was me het maandje wel. Wat een werk kregen we op ons bordje en dan was ook Dirk 

Jan nog ziek. Precies op het verkeerde moment. Dirk Jan is onze kennisbron. Hij weet echt 
alles van het gebied: wat er moet groeien en waar; hoe je het plant; met welk werktuigen je 

het werk het beste kunt doen; wat er vorige jaren op de akker gegroeid heeft en wie er wat 
ooit over gezegd heeft. Eigenlijk een lopende computer en juist die viel uit. Gelukkig nog wel 
benaderbaar per telefoon, maar daar was het ook wel mee gezegd. We zijn al een tijdje bezig 

om al die kennis, die in het hoofd van Dirk Jan zit, op papier te zetten, want zelfs Dirk Jan 
heeft niet het eeuwige leven. Maar of we er ooit in zullen slagen is maar de vraag. Steeds 

opnieuw doet hij een ieder versteld staan met zijn kennis.  

Het werk begon al op 26 februari. Op die dag zouden een aantal vrijwilligers ‘maaibootles’ 
krijgen, dus leren om met de maaiboot te varen en riet te maaien en op te scheppen. We 

hadden bedacht dat het natuurlijk veel leuker is om al lerend ook nuttig bezig te zijn en 
daarom wilden we meteen het nodige riet opruimen. Daar heb je dan een paar schuiten voor 
nodig om het riet te vervoeren, en als het dan bij de stortakker komt is het wel handig als 

daar iemand met een kraantje klaar staat om het riet van de schuit op de akker te scheppen. 
Dus een hele operatie, maar alles stond/lag klaar. 

Na de koffie kregen de mannen eerst een algemene uitleg, daarna werden de reddingvesten 

aangetrokken, want met al die onervaren ‘maaibootschippers’ weet je het maar nooit.  

Maaiboot en schuiten vertrokken richting het noordoostelijk deel van het gebied, want daar 
zou als eerste het riet worden opgevist en naar de stortakker gebracht. Onze beheerder voer 

met zijn eigen schuit langs de mannen om koffie te brengen. De mannen waren lekker aan 
het werk en toen was het opeens ‘uit met de pret’. Een gesprongen slang maakte de 
maaiboot een nutteloos hoopje staal met zo’n 10 cm olie in de kuip. Dat was niet 1, 2, 3 te 

repareren, en dus hebben slechts twee van de vier potentiële maaibootschippers geleerd hoe 
ze het moeten doen.  

Omdat de mannen ook ’s middags zouden doorgaan met het leren hadden we voor broodjes 

gezorgd. Die hebben we toen maar lekker in de zon op het terras opgegeten.  

mailto:f.blokker@wonenpluswelzijn.nl
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Inmiddels is de maaiboot uit het water gelicht en is de zaak gerepareerd en schoongemaakt. 
Binnenkort hopen we verder te kunnen met de les. 

    
Eerst natuurlijk koffie      en daarna uitleg van een vrijwilliger die al wist hoe de maaiboot werkt.  

     
Reddingvest aan   schuiten klaar voor vertrek 

   
en varen maar!               Eerste les in de bediening van de maaiboot. 
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Zicht op maaiboot en schuit vanuit de woonwijk. De mannen zijn lekker bezig. 

     
Tja, die moest dus getrokken worden.   

 
Gelukkig was het mooi weer en konden de broodjes op het terras worden opgegeten.  
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Dan is er weer een aantal keren aan de stortakker gewerkt met als resultaat dat die nu 
eindelijk opgeruimd is. Dat wil niet zeggen dat het nu een keurige akker blijft, want het is 

nog steeds onze stortakker, maar zo’n puinhoop als het geworden was, dat kunnen we 
hopelijk voorkomen.  

     
Beelden van vorig jaar van de stortakker. Aan de overkant van het water de boomakker waar nu de takkenril is 

gemaakt.  

We hadden bij het opruimen een buitenkansje. Een van onze huurders had van ons te horen 

gekregen dat alle bomen van zijn akker af moesten (waren geen fruitbomen). Hij heeft ons 
toen gevraagd of hij de hakselaar mocht gebruiken. Dat zou kunnen, want hij was vrijwilliger 

geweest en wist hoe hij er mee moest omgaan, maar wij hadden een beter idee. Aan de 
overkant van de stortakker ligt een boomakker en daar hebben we nu samen met die huurder 
en onze vrijwilligers een takkenril gemaakt. De boomstammen van de huurakker konden we 

goed gebruiken voor de staande palen en al het oude hout dat op de stortakker lag kon 
onderin de takkenril geplaatst worden, daarop takken en daar bovenop braamstruiken die 

uitgespit waren op een van de rietakkers.  

   
Het oude hout onderin en daarbovenop de takken en braamstruiken.  
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Dit was dus duidelijk een win-win situatie. Huurakker kaal, stortakker opgeruimd en voor de 
toekomst een plek om takken en bramen die Veldzorg van de eigen akkers haalt te ‘storten’ 

zodat ze kunnen vergaan. Zo’n takkenril is goed voor de vogels die er nesten in bouwen, voor 
zoogdieren en reptielen die er een schuilplaats vinden. Het was wel een grote klus, maar het 

resultaat mag er zijn. De stortakker zelf had ook nog oud riet, dat hebben we uit elkaar 
getrokken met het kraantje en in de fik gestoken. Helaas was het riet toch nog te nat en is 
het gaan smeulen. Niet leuk voor de bewoners van de aangrenzende woonwijk.  

Op 2 maart zijn we met de takkenril gestart. Leuk om even te vermelden dat we die dag voor 
het eerst een ‘vrouwenboot’ hadden. Vier vrouwen die samen met de huurders aan de klus 
zijn begonnen. Nu, er is keihard gewerkt door de dames. Eén van hen verwoorde het als 

volgt: ‘we hadden een behoorlijk staaltje ‘girlpower’ aan boord. De tweede keer was een 
gemengd team en de laatste ronde waren het de mannen die de ril hebben afgemaakt.  

   
Boomstammen van de huurakker halen         het oude hout van de stortakker en dan is het 

                          tijd voor een pauze. Maar niet voor lang, want   
                er moet natuurlijk wel gewerkt worden!                              
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Zoveel schoonheid op een dood stuk hout.  

 
En dan de laatste dag van het maken van de takkenril is het tijd voor het zware werk. Gelukkig hebben we een 

motorzaag specialist bij Veldzorg, want niet veel van onze vrijwilligers willen/kunnen daar mee werken. Vooral bij 
het aantrekken van de motor moet je goed weten wat je doet, want voor je het weet zaag je in je been. Daarom 
dragen de mannen, die de motorzaag bedienen, een speciale ‘zaagbroek’ die hun benen beschermd. 
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De laatste takken worden opgehaald. De akker aan de overkant is de stortakker. Daar is de bult riet nog te zien 
die is gaan smeulen, maar alle andere troep is weg.  

Behalve door de vrijwilligers die op de akkers werken is er ook door de mannen van de 
techniek heel hard gewerkt aan de weidemolen. Iedere week op dinsdag en donderdag is een 

groepje technici naar de molen gegaan om die werkzaam te krijgen. Dat is best een lastige 
klus want er is geen stroom op een akker. Als je daar dan met een cirkelzaag wilt werken 
moet er een aggregaat mee om stroom op te wekken. Ook de werkers aan de molen moeten 

alle apparatuur meenemen. Goed nieuws afgelopen week is de molen afgekomen en kan hij 
water op de akker pompen. In de volgende Nieuwsbrief zullen we wat uitgebreider op het 

werk aan de weidemolen ingaan. Nu even een paar foto’s.  

    
Voordat de molen werd aangepakt. De dam- De damwand is rechtgezet en er is een nieuwe wand 

wanden buigen helemaal naar binnen.  langs gezet. De boomstam met handvaten is een  
      zogenaamde handhei. Daar kun je de wanden mee de  
      grond inslaan. 
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Op de meeste foto’s is het mooi weer, maar       De middelste twee mannen zitten hier letterlijk      
heel af en toe regent het dat het giet. Onze          in de put. Die is gelukkig wel eerst leeggepompt. 
vrijwilligers trekken zich daar weinig van aan.  

 
Hier is dus weken aan gewerkt met drie, vier 
man per keer, maar de molen pompt water de 
akker op. Klus geklaard.  

Uiteraard zijn er ook ‘gewone’ werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn de akkers in het 

broedgebied gemaaid, zodat ze er even tegen kunnen als het groeiseizoen losbarst. Zou je ze 
niet kort maaien dan kom je er na de broedtijd niet meer doorheen met de maaimachine. 

Zowel met de trekker als de bosmaaiers is het gras aangepakt.  
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Zie eerst de maaimachine maar eens op         Na het maaien (links op de foto) ligt de akker er weer keurig bij.  

de akker te krijgen. 

En dan op 22 maart is het zover: de piepers kunnen de grond in. Zo vroeg al? Ja, dat kan in 
dit gebied. Van oudsher worden hier vroege aardappels geteeld. Eerst de akker frezen en dan 

kunnen ze erin. Een flinke ploeg volk bij elkaar geroepen om de aardappels te poten, want 
dat doen we met de hand. Dirk Jan heeft eerst strepen getrokken, zodat de ‘poters’ nette 

rijen konden zetten. Na de koffie de bakken met pootaardappels op de schuiten gezet en 
varen maar. Het weer kan niet mooier voor deze klus.  

   
De afvaart bij werkgebouw d’ Oostkant. 
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Regels trekken, zodat de rijen aardappels netjes recht komen te liggen.  

    
De regels zijn hier goed te zien.          Lekker bezig! 
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               En dan is er koffie.    

     
Zo, die kist is leeg.           Mooi Hollands plaatje.  

Ondanks dat er steeds meer vrijwilligers bijkomen, hebben we er nog steeds te kort 
om al het werk te kunnen uitvoeren. Dus heb je een paar uurtjes over neem dan 
contact met ons op. We gaan op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 12.00 

naar de akker. En we hopen ook een groep op donderdag te starten.  

Vrouwen roep ik hierbij nog eens extra op om je als vrijwilligster aan te melden. 
Jullie doen echt niet onder voor de mannen en het is bar gezellig. ‘Wie een vloer kan 

dweilen en een volle tas boodschappen kan dragen’ kan het werk bij ons ook 
volkomen aan. Voor de echt zware klussen hebben we altijd wel een paar 

krachtpatsers achter de hand. Je kunt je ook samen met een vriend of vriendin, 
buurman/buurvrouw, partner aanmelden. Dan proberen we jullie zoveel mogelijk 
op dezelfde dag in te delen. 

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar vrijwilliger@oosterdel.nl of bel 

06-23641780. 

mailto:vrijwilliger@oosterdel.nl
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WIST U DAT: 

► Met ingang van 1-1-2022 hebben wij een nieuw huurcontract dat voor alle huurders geldt.  

► 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 onze Nieuwsbrief (geef wel uw e-mailadres door). Geef dit door aan uw buren, 

vrienden en kennissen. 

► Wij zalen verhuren voor vergaderingen en feestjes. 

► Wij op dinsdag, vrijdag en zaterdag met een groepje vrijwilligers naar de akkers gaan om 
ze te onderhouden en dat u daarbij ook heel welkom bent  

 
► 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.  

 

https://oosterdel.nl/wp-content/uploads/2021/09/21-Definitieve-huurovereenkomst-2021.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/
mailto:beheerder@oosterdel.nl?subject=uitschrijven%20nieuwsbrief

