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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD 

Via de webcam een live beeld van het landschapsreservaat Oosterdel: 

https://ipcamlive.com/veldzorg 

EVEN VOORSTELLEN NICO PLOEG 

Ik ben Nico Ploeg. In 1955 geboren aan de 

Twuyverweg in Sint Pancras, met uitzicht op de 

molen. Mijn ouders hadden daar een slagerij aan 

de Benedenweg ter hoogte van het 

Daalmeerpad, het pad van de zeven bruggetjes. 

Mijn opa en oom van moeders kant hadden een 

klein tuinbouwbedrijf. Als kleine jongen mocht ik 

al meehelpen op het land en ging ik regelmatig 

mee naar de veiling. Nog kloetend en later met 

de ‘Metor’ brachten we een schuit vol producten 

als aardappelen, rode kool, gele kool, slabonen, 

bieten en andijvie al varend naar de 

Broekerveiling. De route liep nog langs het 

Zuiderdel, waar nu de chipsfabriek staat. We 

voeren een uur heen en op de terugweg nog leeg 

fust ophalen bij de fustloods voordat we weer 

een uur terug voeren. Vanaf dat ik een jaar of 12 

was, werkte ik bij diverse tuinders op het dorp. 

De keuze was reuze, er waren er ongeveer 200 

op het dorp!. Werk genoeg, wat veelal bestond 

uit aardappelen zetten en rooien, kool snijden en 

lossen bij het koelhuis, allemaal zeer 

arbeidsintensief werk. Maar het was altijd bar 

gezellig op de akker. Tijdens koppiestijd werden de roddels van het dorp besproken. De Mare 

en de Daalmeer waren nog polders. Als je daar aan het werk was in de bollen of met kool, 

moest je met de schuiten nog sluizen. Dat vond je als jonge knul natuurlijk prachtig.  

In 1972 ging ik aan het werk bij de Rabobank. Maar op de zaterdagen en in de zomer was ik 

nog altijd op de akkers te vinden. Vanaf mijn 25e heb ik altijd bij bedrijven gewerkt als hoofd 

administratie/controller. Vanaf 2012 heb ik mijn eigen administratiekantoor, waarvan ik de 

werkzaamheden aan het afbouwen ben . Ik woon in Sint Pancras met vrouw Inge. We hebben 

drie kinderen en vijf kleinkinderen.  

Ik ben dus opgegroeid  in het rijk der duizend eilanden, dat is ook de reden dat ik mij heb 

aangemeld als vrijwilliger bij Veldzorg. Ik hou ervan om buiten te zijn en om contacten met 

https://ipcamlive.com/veldzorg
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anderen te hebben. Daarnaast ben ik dol op gezelligheid, sportieve activiteiten en vakantie 

houden. 

Met vriendelijke groet, 

Nico Ploeg. 

 

P.S.: Wanneer ik nu met de schuit langs al die akkers in het huidige Oosterdelgebied vaar, 

denk ik nog vaak terug aan de tijd dat er in dit hele gebied alleen maar akkers, sloten en 

bruggetjes waren. 

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG? 

Velen weten het al: onze vrijwilligerscoördinator Joke Oppenhuisen is uitgevallen. Zij was op 

heel veel fronten bijzonder actief. Zoveel dat het te veel werd en zij even een time out heeft 

genomen om afstand te nemen. Heel verstandig en moedig, deze beslissing. We hopen 

natuurlijk van harte dat Joke binnen afzienbare tijd weer de oude is en weer plezier krijgt in 

het werken voor Veldzorg. Nieuwsbrief 36 is qua vorm niet veel veranderd. Maar de 

oplettende lezer zal wellicht merken dat er andere auteurs aan het werk zijn geweest. 

Staatsbosbeheer, Museum Broekerveiling, het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, de gemeente Dijk en Waard en Stichting Veldzorg Oosterdel slaan de 

handen ineen om te onderzoeken hoe ons prachtige cultuurlandschap toekomstbestendig 

beheerd kan worden en welke middelen daarvoor nodig zijn. U heeft er al over kunnen lezen 

in het Noordhollands Dagblad. Binnenkort wordt er een samenwerkingsovereenkomst 

getekend.  

We zijn heel blij dat er een nieuwe schouwploeg is. Peter Molenmaker en Bart van der Velden 

gaan deze taak de komende jaren waarnemen. Zij zijn kortgeleden het veld in geweest 

samen met een bestuurslid. Met als gevolg dat van een aantal huurders die zich nog steeds 

niet aan de regels houden het contract is of wordt opgezegd.  

Er is een evaluatiegesprek geweest met de medewerkers van Reigersdaal. De groep die er 

vaak op maandag en woensdag is, heeft het hier reuze naar zijn zin. Ook wij zijn ook heel blij 

met deze groep.  

Op 8 oktober is er een vrijwilligersbijeenkomst geweest. Die dag is het ook Alkmaars Ontzet. 

Desondanks was het toch een zeer geslaagde avond. Geen barbecue zoals in andere jaren, 

maar veel collega-vrijwilligers hebben ons en elkaar laten genieten van hun culinaire 

kwaliteiten. De heerlijkste dingen stonden op tafel. Kortom, iedereen heeft gesmuld. Als 

toetje was er een zelfs iets wat leek op een dame blanche, ofwel een minimagnum op een 

stokje. Een heel groot compliment aan alle koks cateraars en natuurlijk aan de organisatoren 

waarin Joke een hele grote rol speelde. 

Ons Arbobeleid staat dit jaar vaak op de agenda. Dat vordert gestaag. Op woensdag 3 

november zijn we met twee bestuursleden aanwezig op de veiling van Doesgoed. We willen 

er reddingsvesten en een veilige kast voor onze jerrycans met brandstof scoren. Die 

jerrycans staan nu in lekbakken in onze werkplaats, daar willen we vanaf. 

Ook Stichting Veldzorg wordt geconfronteerd met de gevolgen van de inflatie. Dit heeft ertoe 

geleid dat de tarieven voor huur van de zalen en de tarieven voor adoptie van een eiland 

volgend jaar omhoog gaan. De tarieven voor adoptie van een akker zijn overigens al tien jaar 

hetzelfde. 
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Tot slot: Het Oosterdel wordt steeds meer een praktijkleerlocatie. Vanaf 24 november tot 

Kerst zijn er elke maandag en woensdag trainingen voor medewerkers van Werksaam en 

Progroen. Dit is georganiseerd door Vonk, de school waar sinds kort het Clusiuscollege deel 

vanuit maakt. 

WEIDEMOLEN IN BEDRIJF 

Weidevogels als de baardman, waterral, tureluur en de oer-Hollandse grutto horen thuis in 

het prachtige Oosterdel. Die soorten komen de laatste jaren hier niet meer voor. Plaatsing 

van een weidemolen moet daar verandering in brengen. 

In 2018 ontstond het idee om vijf akkers in het Oosterdelgebied te vernatten. Daarmee 

creëer je een ideale ondergrond voor weidevogels. Die kunnen in het voorjaar broeden in het 

zogenaamde drasplas-gebied. Dat zou dan leiden tot de terugkeer van weidevogels. 

Voor het vernatten van land heb je water en een 

molen nodig. Water genoeg, de molen was een 

geschenk van bouwbedrijf De Geus uit Langedijk. 

Samen met de opbrengst van de Rabo Clubkas-

campagne leverde dat de middelen op om de 

plannen uit te voeren. 

Wind en water 

Afgelopen jaar hebben vrijwilligers de molen 

opgeknapt. Het exemplaar heeft jaren in het 

Pendorp in Alkmaar gestaan. De molen is compleet 

uit elkaar gehaald, geschuurd, geverfd, gesmeerd, 

in elkaar gezet en geplaatst. Vervolgens is vorig jaar 

een aanvoer gemaakt zodat de wind ervoor kon 

zorgen dat er water op de eilanden wordt gepompt. 

Inmiddels is een ideaal broedgebied ontstaan. Het 

wachten is nu op de komst van weidevogels die er 

gaan broeden. 

Op 29 september hebben vader Cees en zoon Piet de Geus de weidemolen op feestelijke 

wijze in werking gezet. Om die reden draagt de molen de naam Watergeus.  

 

ADOPTANTENAVOND 

Op 27 oktober hadden we hoog bezoek.  

Gerda Quak, directeur bedrijfsvoering, 

en Klazien Hartog, Hoogheemraad 

Integraal waterbeheer (stedelijk gebied) 

en cultureel erfgoed van Hoogheemraad-

schap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 

vertelden boeiend en bevlogen over het 

werk van het waterschap en hoe zij 

keuzes maken in tijden van clusterbuien 

en andere gevolgen van de opwarming 

van de aarde. 

Gerda Quak 
Klazien Hartog 
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Was het vroeger vooral zorgen voor droge voeten, nu is het ook vaak de vraag hoe we in 

droogteperiodes aan voldoende en schoon water komen. Na afloop was er een gezellig 

samenzijn waarbij de beide spreeksters nagenoeg als laatste het pand verlieten om alle 

vragen van de aanwezigen te beantwoorden dan wel om over andere zaken te 

communiceren. Een avond om met plezier op terug te kijken.  

De penningmeester toetste bij de aanwezige adoptanten hoe zij stonden tegen verhoging van 

het tarief van adoptie tot minimaal € 175 per jaar. De reacties liepen uiteen van ‘heel 

begrijpelijk’ tot ‘Als ik nu nog een extra bitterbal krijg, zul je mij verder niet horen’.  

BEHEER AKKERS DOOR DE HUURDERS 

Op de website staat een nieuw item: Forum. Dit forum is speciaal voor onze huurders. Zij 
kunnen zich bij het forum aanmelden en daar allerlei vragen stellen aan andere huurders of 

kennis delen over hun ervaringen op het gebied van telen van producten. 

Het is inmiddels 1 november geweest. Dat betekent dat alle spullen die niet op de akkers 
horen verwijderd moeten zijn! Heel veel huurders hebben daar gevolg aan gegeven. Hulde.  

SPONSORING 

Ook dit jaar deden we weer mee aan de Raboclubsupport actie. Dat 

houdt in dat maatschappelijke organisaties aan de plaatselijke 
Rabobank een financiële bijdrage kunnen vragen. Leden van die bank 

brengen vervolgens hun stem uit op diverse doelen, op basis daarvan 
worden de bijdragen vastgestelde. Dat leverde ons € 231,22 op! 

Tijdens de MatchMarkt op woensdag 3 november 

scoorden we vier reddingsvesten. Die werden 
geschonken door Arjan Oostmeyer. De 
MatchMarkt is een initiatief van Stichting 

Doesgoed. Die koppelt vragen van 
maatschappelijke organisaties aan het aanbod 

van lokale ondernemers. Dat leidt vervolgens tot 
een match. Op die ontstaat er een netwerk voor 
een duurzame ontwikkeling van ondernemingen 

en organisaties. De MatchMarkt vond plaats in 
Museum Broeker Veiling. De maatschappelijke 

organisaties vroegen vanuit een schuit om een 
bijdrage, de ondernemers konden vanuit de 
veilingzaal daar op reageren.  

Groenmeesters heeft ons ook heel goed bedacht. Daarover in de nieuwsbrief voor de kerst 

meer informatie. 

WONEN PLUS WELZIJN 

 

https://oosterdel.nl/forum/
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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 naar de ontmoetingsgroep Doet en 

Ontmoet van Wonen Plus Welzijn in de IJsvogelzaal van Stichting Veldzorg, Dorpsstraat 86 in 

Broek op Langedijk.  

Daar komt elke maandagmiddag van 13:30 tot 15:00 een groep mensen bij elkaar die op een 

laagdrempelige manier een gezellig moment hebben.   

De ontmoetingsgroep heeft een vrije inloop en iedereen is welkom. Ontvang je graag meer 

informatie? Neem contact op met Wonen Plus welzijn via: f.blokker@wonenpluswelzijn.nl of 

via het telefoonnummer: 0226-318050.  

Tot maandagmiddag bij Veldzorg! 

OOSTERDEL ALS PRAKTIJKLEERLOCATIE  

Het Clusiuscollege, onderdeel van fusieschool VONK, 

heft ontdekt dat het cultuurlandschap een ideale 

plek is voor het leren in de praktijk. Er zijn 

ontzettend veel trainingen mogelijk in ons gebied.  

Het duurt natuurlijk even voordat docenten het leren in de praktijk, integreren in de lesstof. 

Het is daarom goed nieuws om te melden dat de eerste twee groepen na de herfstvakantie op 

24 oktober respectievelijk 26 oktober van start zijn gegaan met trainingen in het gebied. Elke 

maandag verzorgt VONK, trainingen voor medewerkers van Werksaam en elke woensdag 

trainingen voor de voormannen van Progroen.  

Dat het cultuurlandschap een heel interessant gebied is voor scholen wordt steeds meer 

ontdekt. Studenten van InHolland hebben hier een afstudeerproject gedaan dan wel stage 

gelopen. Het Atlascollege uit Hoorn heeft leerlingen van hun technasium een onderzoeks-

opdracht gegeven in ons gebied. Leerlingen van het Willem Blaeu college voerden er hun 

maatschappelijke stage uit. Leerlingen van het Regiuscollege zijn regelmatig te gast geweest 

voor wateronderzoek. En het IVN verzorgt de opleiding voor natuurgids bij Veldzorg. 

VRIJWILLIGERS AAN HET WERK 

Weet jij iemand die tijd over heeft, of tijd wil vrij maken, om te helpen ons mooie gebied te 
onderhouden vraag dan aan die persoon om zich bij ons te melden. Wij hebben nog steeds 

Aandachtig luisteren naar de docent. 

Kennismaken Werksaam met het cultuurlandschap. 

mailto:f.blokker@wonenpluswelzijn.nl
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een tekort aan vrijwilligers! 

We gaan op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur naar de akkers om te 

werken. Vanaf 8.30 uur is er koffie. We hopen ook een groep op donderdag te kunnen 
starten. Voor meer informatie kun je bellen met de coördinator van de vrijwilligers 06-
23641780 of een e-mail sturen naar: vrijwilliger@oosterdel.nl Er is ook veel informatie te 

vinden in onze Nieuwsbrieven die op de website staan.  

Veldzorg 1, onze meest gebruikte boot, is weer in topconditie! 

Twaalf jaar geleden bouwde Nico Vader voor ons de Veldzorg1. Een dekschuit waarop 

gemakkelijk tweewielige trekkers mee kunnen naar de akkers. Deze schuit maakt veruit de 
meeste vaaruren voor onze stichting. Na twaalf jaar was er groot onderhoud nodig. Eenmaal 

op de helling bleek dat we eigenlijk te laat waren met onderhoud. Een leermoment. Op 
bodem en aan de boorden onder de waterlijn waren veel corrosieputjes ontstaan ondanks het 
feit dat het hele schip indertijd was gestraald en voorzien van stevige tweecomponenten verf. 

Met eindeloos geduld heeft Nico Vader de putjes dichtgelast en gladgeslepen. Onze 
vrijwilligers zijn dagen aan het verven geweest waarna de schuit er weer bij ligt als nieuw. 

Zie Peter en Jaap in de weer met twee epoxy verf op het dek. De romp staat lekker in de lak 

met gewone scheepsverf van Touwen. 

Op de akkers is er afgelopen tijd ook weer heel hard gewerkt. De onderstaande foto’s 
spreken boekdelen. Het plezier met elkaar en de werklust spatten er af. Ook al zit het weer 

niet altijd mee. 
 

 

Vakmannen voor de tweecomponenten dekverf Veldzorg1. 

mailto:vrijwilliger@oosterdel.nl
https://oosterdel.nl/category/nieuwsbrieven/
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WIST U DAT: 

► Wij met ingang van 1-1-2022 een nieuw huurcontract hebben 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
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