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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD 
Op 17 mei heeft een filmploeg van RTL 4 een korte film gemaakt over het Museum 
BroekerVeiling en het landschapsreservaat Oosterdel. Deze film is gemaakt in opdracht van 

de gemeente Dijk en Waard om landelijke bekendheid te geven aan het hart van de 
gemeente. Er is op diverse plaatsen gefilmd, zowel bij het museum als bij Oosterheem en de 
Stichting Veldzorg Oosterdel. Op zondag 19 juni om 15.30 uur is het resultaat te bekijken bij 

RTL 4 in het programma ‘Onderweg naar de regio’. De uitzending wordt herhaald op de 
zaterdag erna om 13.30 uur.  

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

EVEN VOORSTELLEN STEFAN VAN DOESUM 

Ik ben Stefan van Doesum geboren te Zaandam op 17-09-1978. Ik heb een hele lieve zus 
Mariska die een jaartje jonger is. Ze is getrouwd met Dennis en samen hebben zij 3 kinderen 
Jasper Yoeri en Benthe. Ook mag ik mij gelukkig wensen met 2 hele lieve ouders Alex en 

Jacqueline. 

 

Ik heb tot ongeveer mijn vierde jaar in Zaandam gewoond en zijn toen naar Heerhugowaard 

verhuist eerst op de Vecht en daarna naar de Rosmolen. Toen ik 10 jaar was moest ik naar 
een internaat waar ik tot mijn 15e heb gezeten en toen weer naar huis mocht. Mijn ouders 

waren ondertussen naar het mooie Langedijk verhuist, Zuid-Scharwoude om precies te zijn. 

https://ipcamlive.com/veldzorg
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Ik ben toen dat jaar naar de Waardse Kil LTS 2e klas gegaan. Ik heb de LTS bouw goed 
afgerond. Daarna heb ik nog een half jaartje Espeq gedaan en kwam er toen achter dat de 

bouw niet mijn ding was en ben toen voor een paar jaar fulltime in een rozenkas gaan 
werken, totdat ik in de krant een opleiding voor buizenleggen bij SPQ zag staan en heb 

tijdens die opleiding bij Plaisier gewerkt, maar werd daar op den duur ontslagen. 

Na een tijdje geen werk gehad te hebben besloot ik in 2014 maar eens bij de gemeente aan 
te kloppen of die mij konden helpen. Zij hebben mij aangemeld bij uitzendbureau Agros en 

die hebben mij toen bij Veldzorg ondergebracht om weer in het werk ritme te komen. Na 
twee jaar moest toen de toenmalig voorman Thijs weg bij Agros en dus ook bij Veldzorg. Ik 

heb toen samen met collega Peter zijn positie ingenomen en dat met zeer groot succes. Na 
een jaartje kwam Agros bij me dat ze een baan voor me hadden bij BAM wegen, maar ik 
bleef wel in loondienst bij Agros. 

Na een jaar of twee besloot ik om intern te solliciteren bij BAM Energie en Water (waar ik ook 
al mijn diploma's voor heb), waar ik nu nog steeds zit en helemaal op mijn plekje ben. 

Afijn toen ik weg ging bij Veldzorg besloot ik om vrijwilliger te blijven en tot op heden met 
veel plezier. Ik ben daar nu één van de langst zittende vrijwilligers en daar ben ik stiekem 
wel een beetje trots op. 

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG? 
Zoals al in vorige nieuwsbrief stond, is er regelmatig overleg om van het Oosterdelgebied een 

praktijk-leerlocatie te maken. Dit is duidelijk een proces van lange adem. Er zijn nog weinig 
definitieve ontwikkelingen. 

Het project duurzaam Oosterdel, van de gemeente Dijk en Waard, loopt ook niet zoals we 

hadden gehoopt. We gaan ons bezinnen hoe hier verder mee om te gaan. 

Wij zijn heel blij met steeds groter worden groep vrijwilligers die actief is in het gebied, maar 

dat heeft ook consequenties. Want meer mensen hebben ook meer machines en gereedschap 
nodig. Daar is uiteraard geld voor nodig, dus is het bestuur zich aan het beraden of er 
investeringen naar voren moeten worden gehaald of dat we het nog even kunnen aanzien. 

Kortom een uitdaging voor de uitvoering en het financiële beheer. 

De handhaving van de voorwaarden in het huurcontract heeft de volle aandacht van het 

bestuur. In de afgelopen weken zijn alle akkers bekeken op bomen/struiken, steigers, 
kuubkisten en containers. De huurders die deze zaken nog niet in orde hadden hebben 
inmiddels een mail ontvangen met het verzoek de zaken aan te passen.  

Ook de veiligheid van de medewerkers wordt steeds belangrijker. Samen met de uitvoering 
wordt gewerkt aan een ARBO risico inventarisatie. 

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. 

VAREN IN HET OOSTERDEL GEBIED 
Af en toe horen wij verhalen die niet kloppen. Zo schijnen er adoptanten te zijn die denken 
dat ze overal in het Oosterdel gebied mogen aanleggen en de akker op mogen gaan. Dat is 

dus niet toegestaan. De enige akker waar mag worden aangelegd en waar men op de akker 
mag stappen is de Recreatieakker (lichtblauwe pijl in de kaart). Voor alle andere akkers geldt 

dat betreding verboden is, behalve natuurlijk voor de huurder van die akker.  

mailto:eilandbeheer@oosterdel.nl
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Ook zijn er mensen die denken dat ze hun ontheffingskaart kunnen uitlenen aan iemand 
anders. Ook dat klopt niet. De ontheffingskaart staat op naam en is alleen voor die persoon 

bestemd. Daarom moet je ook een legitimatie bij je hebben, zodat je kunt aantonen wie je 
bent.  

Na zonsondergang mag je niet meer varen in het gebied en zeker niet overnachten.  

En tot eind juni is het broedgebied (donkerblauw gekleurd water in het rode gebied) niet 
toegankelijk.  

 

BEHEER AKKERS DOOR DE HUURDERS 

Afgelopen weken zijn de akkers geschouwd. Veel akkers zien er netjes uit. Jammer genoeg 
geldt dat niet voor alle akkers. Er zijn erbij waar het onkruid vrij spel heeft. Dat is vervelend 

voor de omringende akkers, want de zaden verspreiden zich naar alle kanten en komen dus 
ook op akkers terecht die liever geen onkruid zien. Het is daarom van belang om de akker op 
tijd te maaien.  

Ook zijn er akkers waar nog steeds containers, steigers, heggen en bomen (die geen 
fruitboom zijn) op staan. De huurders van deze akkers hebben inmiddels een mailtje 
gekregen met het verzoek deze zaken nu zo snel mogelijk weg te halen. Ze hadden dat al 

voor 1 mei weg moeten halen, maar helaas is dat niet overal gebeurd.  

Zowel bij goed onderhouden akkers als bij de minder goed onderhouden akkers schieten op 
dit moment de bramen, berenklauwen en distels de grond uit. Graag goed in de gaten 

houden en zo snel mogelijk weghalen. Bramen, die in de oever staan, zo kort mogelijk 
afknippen en de bramen die bovenop de akker groeien liefst uitspitten. Bramen, distels en 
berenklauw afvoeren, want vooral bramen wortelen meteen weer als ze op de akker blijven 

liggen.  

Er zijn mensen die het snoeien van de bramen en probleem vinden, omdat de stekels je 
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handen openhalen. Dat kun je voorkomen door lashandschoenen te dragen. Ze kosten 
ongeveer 6 euro en zijn zo dik dat de doorns er niet doorheen komen. Ook zijn ze veel langer 

dan normale werkhandschoenen, dus ook de onderarmen worden beschermd.  

Er zijn ook nog akkers waar veel te veel bebouwing opstaat. We willen graag dat het teveel 
aan bebouwing voor 1 september is weggehaald. De volgende bebouwing is wel 

toegestaan:  

- Een schutstalletje voor dieren (als die op de akker zijn) met een maximum van 3 

stuks per akker en een afmeting van bij voorkeur (h x b x l = 110 x 80 x 120 cm) 

andere afmetingen kunnen ook mits de hoogte en het totale oppervlak niet wordt 

overschreden. 

- Een gereedschapskist van maximaal (b x l x h) = 100 x 200 x 50 cm.  

- Een platglasbak eveneens van maximaal 100 x 200 x 50 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOESGOED IN ACTIE BIJ VELDZORG 

Op vrijdag 20 mei mochten wij mensen van DoesGoed (voorheen de Waaier) bij Veldzorg 
ontvangen. DoesGoed koppeld medewerkers van bedrijven aan maatschappelijke organisaties 
die wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Maar liefst twee ploegen kwamen bij ons werken. 

Drie personen voor het schilderen van de gevel van het stenen gebouw en 11 mensen die de 
rabarberakker kwamen wieden. De schilders waren afkomstig van Hogeschool Inholland, 
Unframed BV en Kramer & Co Verzekeringen en de wieders van Your Accountants en 

Adviseurs BV. Bij de koffie hadden we heerlijke gevulde koeken van Jos Rood Bakkerijen en 
tussen de middag kregen we een lunch aangeboden van Grand Café Klunder uit Alkmaar. De 

gevel ziet er inmiddels weer prachtig uit en ook de rabarberakker is behoorlijk opgeknapt. 

Beste huurder, 
 

Het kan weer! Graag nodigen we u uit voor de jaarlijkse 
huurdersavond van Veldzorg op: 

 
woensdagavond 1 juni, inloop vanaf 19.30 uur in zaal 

De IJsvogel in ons gebouw aan de Dorpsstraat 86 in Broek 
op Langedijk. 

 
Het thema is de visie van de nieuwe gemeente Dijk & 

Waard op ons gebied. Gastspreker is Marianne Zeedijk van 
de gemeente. Zij zal om 20.00 uur een korte presentatie 

geven en daarna vragen beantwoorden. 
En uiteraard kunnen daarna ook andere vragen aan de 

orde komen. 
 

We hopen u te mogen begroeten op 1 juni. De koffie staat 

klaar! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Bestuur Stichting Veldzorg 
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Net gestart. Hier is het goed te zien dat de gevel hard toe      De rechter bovenkant is inmiddels één keer  
was aan een schilderbeurt.                Geschilderd. De dames hadden behoorlijk last  
        van hoogtevrees, dan is zo’n steiger echt een  
                                                                                         onding. Gelukkig hebben wij een eigen vrijwil- 

                  liger die tot voor kort bij een schilder werkte.  
            Die heeft de hoogste punt voor zijn rekening   
                                                                                         genomen.      

      
In een steiger klimmen heeft wel wat   En dan is er koffie. Even uitrusten op ons terras.  
van apekooien.  

       
Vol enthousiasme vertrekken de andere deelnemers naar de rabarberakker om daar te gaan wieden. Iedereen 
zit vol energie.     
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Maar na een tijdje valt het op de knieën zitten niet mee. Wel leuk natuurlijk om dan een nest te vinden half onder  
een rabarberblad. Gelukkig is er dan ook koffie. Even de benen strekken en kunnen zitten, in plaats van knielen.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Maar na de koffie gaat het werk weer door.  

 
Vanaf beide zijden wordt de akker aangepakt. 
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Na drie uurtjes wieden ligt de akker er prachtig bij en gaan de harde werkers moe, maar voldaan terug naar 

‘d Oostkant waar de lunch bijna klaar staat.  

 
De broodjes van Grand Café Klunder uit Alkmaar en de gevulde koeken van Jos Rood Bakkerijen gaan er wel in. 
Ervaringen tussen de schilders en de akkerwerkers worden uitgewisseld.  

  
En na de lunch is er nog een rondvaart door het gebied. De schuit had nog niet aangelegd of de regen begon met 
bakken uit de lucht te stromen. Dat is nog eens mazzel hebben.  
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SPONSORING 

Van Mettes Schilderwerken uit Zuid-Scharwoude en Van der Feer BV uit Alkmaar hebben we 
de verf en rollers gekregen voor het schilderen van het gebouw. Ook mochten we twee dagen 
een rolsteiger gebruiken van Mettes Schilderwerken, die ook nog keurig bij ons werd 
afgeleverd. We zijn hier heel erg blij mee, want dat scheelt ons behoorlijk in de kosten.   

WONEN PLUS WELZIJN 

 

De ontmoetingsgroep Doet en Ontmoet van Wonen Plus Welzijn in Veldzorg is weer 
begonnen! In de zaal genaamd: De IJsvogel.  

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 van 13:30 tot 15:00 naar Veldzorg, Dorpsstraat 86 in Broek op 

Langedijk. De ontmoetingsgroep heeft een vrije inloop en iedereen is welkom. Ontvangt u 
graag meer informatie? Neem contact op met Wonen Plus welzijn via: 

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

We zien u graag op maandagmiddag in Veldzorg!  

VRIJWILLIGERS AAN HET WERK 

Eerder in deze Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat DoesGoed bij ons het gebouw opnieuw in 
de verf heeft gezet. Maar er moest nog een tweede laag overheen en die is op zaterdag 21 
mei door onze eigen vrijwilligers aangebracht.  

     
Nog even een tweede laag aanbrengen en dan ziet de gevel er weer stralend wit uit. Wat is die opgeknapt! 

Op 26 april zijn de zogenaamde ‘boomakkers’ weer aan een onderhoudsbeurt toe. Daar groeit 

mailto:f.blokker@wonenpluswelzijn.nl
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de berenklauw en die willen we niet in het gebied hebben. Daarom worden die akkers een 
aantal keren gemaaid, zodat de berenklauw niet groot wordt en gaat bloeien.  

   
Eigenlijk jammer dat de berenklauw zo’n woekeraar is, want als begroeiing geeft het best een mooi beeld.  

Eind april was er weer eens een stevige onderhoudsklus. Op een van de akkers lagen veel 
dode stukken hout en was ook nog een boom omgewaaid. Die moesten dus allemaal van de 
akker af. Een stevig werkje waar de vrijwilligers dan ook een aantal dagen mee bezig zijn 

geweest. In het verlengde van deze klus, moest ook de takkenril op de Admiraalsgroet 
worden aangepakt, want die was te klein om alle dode stronken en afgezaagde takken te 
kunnen bergen.  

    
De omgewaaide boom en de oude boomstronken die op de akker lagen. 
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Er zijn maar liefst vier schuiten met stammen van de akker af gekomen en nog eens twee met takken.  

    
Na het afvoeren van al het hout is de bosmaaier nog even over de akker gehaald om berenklauw en brandnetels 
te verwijderen 

   
Alle takken zijn naar de takkenril gebracht, die eerst moest worden uitgebreid.  
 

 
Gelukkig is er tegenwoordig ook koffie voor de vrijwilligers die naar de akkers gaan.  
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En aan het einde van een ochtend heel  En zo’n mijmermomentje wordt nog  
hard werken is een moment van bezinning leuker, als je collega’s gewoon doorgaan 
heel welkom en zeer verdiend.   met het werk. 

Hoewel het aantal vrijwilligers gelukkig nog steeds toeneemt, kunnen we er altijd 
nog veel meer gebruiken. Dus heb je een paar uurtjes tijd over en wil je lekker 
werken in een prachtig gebied bel dan 06-23641789 of stuur een e-mail naar: 

vrijwilliger@oosterdel.nl.  

We werken op dinsdag, vrijdag en zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Vanaf 
8.30 uur staat de koffie klaar en ook na afloop is er koffie voor wie dat wil. Vind je 

het gezellig om samen met een bekende te werken, dan kunnen we daar in het 
rooster vaak wel rekening mee houden, vooral als je je gezamenlijk aanmeld.  

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. 

mailto:vrijwilliger@oosterdel.nl
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/
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► 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/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

