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 `t Slootje Wijkblad van Mayersloot-West 
De botenoverhaal 
 
Nadat de overhaal  lang buiten bedrijf is geweest en er nieuwe plannen zijn 
gemaakt om de overhaal elektrisch bedienbaar te maken, is er toch besloten 
om de overhaal voor dit seizoen op de oude manier weer werkzaam te  
maken. Dit tot grote tevredenheid van de gebruikers.  
 
De plannen om de overhaal elektrisch  
bedienbaar te maken zijn doorgeschoven naar 
het najaar, omdat de voorbereidingen toch wel 
wat meer tijd vergt. Als wijkraad houden we 
een vinger aan de pols bij de gemeente en als            
er nieuwe ontwikkelingen zijn houden we u op  
de hoogte. 
 
Martin de Wit (voorzitter) 

Van de Penningmeester 
 
Geachte wijkbewoner, 
 
We hebben er al weer bijna 5 maanden opzitten in 2008. 2 ½ Jaar is de Wijkraad al weer een vereniging.  
Mede door uw steun is dit mogelijk geworden.  
 
Tot op heden hebben zich meer dan 200 huishoudens aangemeld. Diverse mensen hebben hun lidmaatschap 
voor 2008 betaald. Naast het lidmaatschapsgeld hebben ook een aantal mensen een extra bijdrage gestort. 
Hartelijk dank hiervoor. Echter van veel huishoudens heb ik de financiële steun (lees het lidmaatschapsgeld 
van € 5.-) nog niet mogen ontvangen. Als u onze wijk ook in 2008 weer een warm hart toedraagt, stort u dan 
€ 5.- op Rek.nr.: 3108.67.827, Wijkraad Mayersloot-West, Schildersloot 34, Broek op Langedijk  
 
Vergeet niet Uw adres te vermelden a.u.b. !!!!  
 
Met uw financiële bijdrage kunnen we ook dit jaar weer allerlei activiteiten ondersteunen. 
 
Kees Touw (penningmeester) 

Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz 
 
 
Prijsvraag!!! 
 
Raad deze plek in de wijk en win een taart!!!!! 
 
Mail of geef de oplossing voor 15 juni 2008 via een briefje met naam en adres in de brievenbus van 
de wijkraad op de Keppelsloot 4 te Broek op Langedijk of stuur een e-mail met de oplossing naar:  
quiz@mayerslootwest.info  
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Terugblik op de Wijk te Kijk-dag van de Mayersloot West! 
 
De organisatie kijkt terug op een geslaagde Wijk te Kijk-dag. In de recreatiezaal van de 
Binnemikke was het vanaf de opening een gezellige drukte. Er was veel belangstelling 
voor de informatiestands van o.a. de Wijkagent, WonenPlus, Stichting Welzijn Ouderen 
en het zorgteam van Horizon. 
Ook de kraam over het natuurrijk tuinieren en faunabeheer werd goed bezocht.  
 
De wijk heeft ook kennis gemaakt met de hobby’s van diverse wijkbewoners zoals Meccano, backgammon,  
schilderijen en fotografie.  
 
Voor de kinderen was er genoeg vermaak: sjoelen, twister, knutselen  
en velen gingen geschminkt naar huis. 
 
De demonstraties van het koersballen en linedance, verzorgt door 
SWO, waren een succes. Door de gitaar- en accordeonmuziek van  
kinderen uit de wijk was er gelijk een gezellige sfeer. 
 
Het blijkt dat de Binnemikke een prima locatie is voor het organiseren 
van dergelijke evenementen. Bijna 300 wijkbewoners hebben de  
Binnemikke weten te vinden.  
 
Vooraankondiging WIJK TE KIJK 2009! 
 
Vanwege het succes van de Wijk te Kijkdag op 4 april  jl. is besloten om dit evenement volgend jaar te herhalen. 
Voorlopig is hiervoor de eerste vrijdag in april 2009 geprikt.  
 
De organisatie heeft er al weer zin in! U ook? En bent u dit jaar niet geweest? Ons advies is om het alvast te  
noteren. Zodat u de Wijk te Kijkdag 2009 niet mist. 
 
En als u zelf ideeën heeft om de bijeenkomst nog geslaagder te maken, laat het ons dan weten! Mail ons naar: 
wijktekijk@mayerslootwest.info  
 

 
 
 

 
Voor een fotoimpressie kijkt u op:www.mayerslootwest.info 
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VISWEDSTRIJD 
 

Wijkraad Mayersloot-West organiseert dit jaar wederom een viswedstrijd in  
samenwerking met Hengelsportvereniging Langedijker Sportvissers e.o. en Visclub 
de Schele Posch. 
 

                 Wanneer? Op zaterdag 14 juni van 16.00 tot 18.00 uur 
                Waar? Aan het park van Mayersloot west met de stenen gans,  

                aan de kant van de Breesloot 
                              Wie? Iedereen die het leuk lijkt kan er aan meedoen 
 
Er mag alleen met een vaste hengel gevist worden, werphengels zijn verboden. 
Er is door de visvereniging een algemene visvergunning geregeld voor kinderen t/m 13 jaar. 
 
Het is wel raadzaam om een emmer mee te nemen om de gevangen vis in te bewaren totdat deze is  
geteld. Wat voor soort aas je wilt gebruiken is vrij 
 
Er zijn leuke prijzen te winnen, wil je meedoen? 
Inschrijfgeld is € 1,- Euro, en dit moet je betalen bij aanvang van de wedstrijd 
Je kunt je inschrijven met het  
formulier hieronder of via een e-mail naar viswedstrijd@mayerslootwest.info of het inschrijfformulier 
printen via onze website www.mayerslootwest.info tot dan!! 
 
 
*Deelname aan onze activiteiten is op eigen risico.  
De wijkraad is niet aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) 

Ik wil graag meedoen aan de viswedstrijd in onze wijk op 14 juni 2008: 
 
Naam:..………………………………………………………Jongen/Meisje 
Adres:.……………………………………………………………………… 
Leeftijd:.……………………………………………………………………. 
Telefoonnummer:.………………………………………………………….. 
 
Doe dit formulier in de brievenbus van de wijkraad, Keppelsloot 4 te Broek op Langedijk (bij de PHOENIX-school) 
Of stuur een e-mail met je gegevens naar: viswedstrijd@mayerslootwest.info  

Sporttoernooi 2008 
 
Ook dit jaar organiseert de werkgroep sport van de wijkraad Mayersloot-West 
weer een sporttoernooi op het voetbalveld in de Mayersloot-West  
 
En wel op zondag 8 juni 
 
Het voetbal toernooi is voor de jeugd van 6 tot 16 jaar en begint om 10 uur. 
Het is de bedoeling dat je een team samenstelt met kinderen uit jouw straat. 
Er is dit jaar weer een nieuwe wisselbeker beschikbaar gesteld door Lijmbedrijf 
Mark Bakker dus het kan dit jaar weer extra spannend worden.  
Voor iedereen die meedoet is er weer een kleine aandenken. 
Als je een team hebt samengesteld geef je dan zo snel mogelijk op bij Mark Bakker tel 06-53718605 
 
Het volleybal toernooi is er voor 16 jaar en ouder en begint om 13.00 uur. 
Stel een team samen met mensen uit je straat en geef je op.  
Zo ontmoet je andere mensen uit de wijk op een sportieve manier, ieder jaar doen er weer nieuwe teams mee, 
hier kan ook jouw team aan meedoen. 
Geef je zo snel mogelijk op bij Mark Bakker tel 06-53718605 
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Bezoek de nieuwe website 
www.mayerslootwest.info Wijkraad Mayersloot-West 

Keppelsloot 4 
1721 HJ Broek op Langedijk 

 
 
 
 
 

NetTune bv 
Voorburggracht 311 

1723 HP 
N-Scharwoude 

www.nettune.nl 

Zijn uw buren nog geen lid van wijkraad Mayersloot -West?  
Vanaf € 5,- per jaar kunnen zij ook lid worden en ook `t Slootje ontvangen! 

U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer: 3108.67.827.  
Voor meer informatie om lid te worden, 

Sponsors van 
`t Slootje 

Wenst de wijk       
Mayersloot West veel 

succes met alle       
activiteiten! 

 

Oostelijke Randweg 4 
Noord-Scharwoude 

Tel: 0226-312891 
 

De Helling 2            
Sint - Pancras 

Tel: 072-5641307 

Dulleweg 4 
Broek op Langedijk 

Tel: 0226-313833 
www.binkbouw.nl 

            
  

 
 
 
 

Dulleweg 1 
1721 CT  

Broek op Langedijk 
Tel: 0226-321353 
Fax: 0226-313708 
info@deknuffel.nl 

 
 
 
 

Dulleweg 1 
1721 CT  

Broek op Langedijk 
Tel: 0226-321378  
Fax: 0226-313708 

info@ 
tapijtengordijncentrum.nl             E-mail: secretaris@mayerslootwest.info 

     Tips voor natuurrijk tuinieren  
 
 
 
 

Naar aanleiding van de lezing van 22 april j.l. door Esther de Winter: 
Inrichting voor een natuurrijke tuin; 
*gelaagde opbouw 
*planten met een meerwaarde voor de natuur 
*juiste plant op de juiste plaats (type bodem/zon/schaduw/vochtig/droog) 
*rekening houden met wensen van dieren, (water in de tuin, schuilplekjes maken,  
 voedsel zoals bessenstruiken, nestkasten etc) dit is de basis voor de voedselketen 
*natuurlijke en milieu vriendelijke materialen gebruiken. 
 
Onderhoud; 
*grijp pas in als het echt nodig is, woekeraars wel ingrijpen of “stevige” buren geven. 
*wied met de hand (vroeg beginnen) 
*bodem zoveel mogelijk bedekken 
*maak je tuin niet winterklaar maar lenteklaar, dit biedt in de winter meer bescherming    
 voor de dieren 
*gebruik geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen 
*bemesten is ook niet nodig op kleigrond 
*compost tussen de planten 1 á 2 cm. 
 
Inheemse plantensoorten Beemdkroon/kaardebollen/bieslook/wilde marjolein/
zeeuwknoopje. 

Ter informatie:  
 
Op dit moment worden de doelen op het speelterrein Bosgroet/Lagegroet tijdelijk  
verplaatst om het gras opnieuw te kunnen inzaaien. 
Normaal zetten we de doelen dan tijdelijk overdwars van het veld doch gezien de  
perikelen met de ballen op de Lagegroet worden ze dus tijdelijk in westelijke richting 
verplaatst.  
Wij verwachten dat ze over een week of vier weer teruggezet kunnen worden.  
Ouders er op gewezen worden dat achter het speelterrein bij de Zuidersloot /  
Zandsloot zich een particulier tuin bevind (pand Westelijke randweg). 
 
Het is uiteraard niet de bedoeling dat kinderen hier spelen. De eigenaar heeft al diverse 
keren hier kinderen aangetroffen, die in hun spel vernielingen aanbrengen. 
 
Pieter Gremmen, Dorpsbeheerder Langedijk-zuid 


