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Woensdag 19 oktober ging de knutselclub weer van start. Onder leiding van Karin en Anita 
werden er fotolijstjes versierd. We begonnen met 7 kinderen, die erg enthousiast waren. 
Ze konden gebruik maken van verf, servetten, blaadjes, schelpjes en een kaal fotolijstje. Het 
resultaat was verrassend. We kijken al weer uit naar de volgende keer en dat is 23 novem-
ber. We beginnen om 14.00 uur en eindigen om 15.30 uur. 
Als je tussen 8 en 12 jaar bent en je houdt ook van knutselen kom dan naar de knutselclub. 
 
Wil je ook meedoen met de knutselclub, geef je dan op bij Karin Deijlen, Tel: 0226-320832 

Geconcentreerd aan het werk 

Iedereen is trots op zijn werkstuk 

Botenhelling 
 
Eén van de vragen die wij voor de wijkwandeling (zie verder op pag. 3) hadden, werd    
tijdens de wandeling al op een hele positieve manier beantwoord. 
Onze vraag was of het mogelijk zou zijn om een botenhelling aan de laagwatersloot aan    
te leggen.  
Op zo’n plek kunnen bewoners aan de laagwatersloot hun boot op een boottrailer      
trekken, zodat niet de hele omweg door de wijk en de overhaal gemaakt hoeft te worden 
als men de boot uit de sloot wil halen (op de botenhelling bij het gemeentehuis).  
Ons is toegezegd dat naast de brug tussen de Amelsgroet en de Zomersloot, daar waar nu 
de woningen door Bouwbedrijf Scholtes worden gebouwd, een botenhelling zal worden 
aangelegd.  
We zijn blij met deze toezegging en denken dat het een welkome aanvulling voor onze  
waterrijke wijk zal zijn. 



Tijdens het volleybal toernooi dat afgelopen zomer plaatsvond heb ik bij een paar   
medevolleyballers het idee geopperd om een recreatieve volleybalclub op te richten 
in onze wijk. Het bleek dat sommigen daar wel voor voelden, vandaar dat ik nu via 
ons onvolprezen wijkblad deze oproep plaats. Het idee is ongeveer als volgt:        
Iedereen die de basisbeginselen van volleybal een beetje onder de knie heeft en het 
leuk vindt om dit nog wat uit te bouwen op recreatief niveau (dus in beginsel geen 
competitiewedstrijden) kan zich hiervoor opgeven, met een e-mail of met een      
telefoontje (zie hieronder). 
Omdat ikzelf enige jaren ervaring heb in het trainen van recreatief volleybal zal ik de 
trainingsavonden kunnen organiseren. Die zien er dan ongeveer als volgt uit: 
• warming-up (in het begin gezamenlijk, later eigen initiatief) 

• techniek: gedurende het seizoen komen alle aspecten van balbehandeling aan de 
beurt. 

• tactiek: wanneer moet je waar zijn en waarom tijdens de verschillende spel-
momenten. 

Deze onderdelen nemen globaal een half uur tot drie kwartier per trainingsavond in 
beslag zodat er daarna nog drie kwartier tot een uur overblijft om lekker te knallen, 
zodat we per avond anderhalf uur in totaal bezig zijn. 
 
Iedereen die hiervoor belangstelling heeft kan zich opgeven door mij te mailen op   
gerritlammers@quicknet.nl  of door mij te bellen op telefoonnummer 0226-316831, 
waarbij ik graag wil weten welke avonden uw voorkeur hebben. 
 
Gerrit Lammers 

VOLLEYBALLERS OPGELET  
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Verslag over lichtjesavond 2005 

De wijkraad Mayersloot West heeft een leuke prijs uitgereikt aan de mooist versierde sloot in de wijk. Mede 
door het slechte weer, de te vroege informatie en de vakantie viel de versiering erg tegen. De Kooigroet was 
mooi versierd maar niet in het thema "lichtjesavond". Langs het hoge water waren ook verschillende huizen 
versierd maar de winnaars zijn de versierde slootkantjes van de Tijmensgroet. De bewoners van deze huizen 
hebben het volgende gewonnen: een tochtje varen met Toidverdroif Kroeses. Deze prijs werd mede mogelijk 
gemaakt door: Toidverdroif Kroeses, Stinex automatisering en Baby speciaalzaak De Knuffel. Aan boord zijn 
hapjes en drankjes aangeboden door slagerij Jilles Kramer, groenteman Van der Wel en natuurlijk de wijkraad. 
De bloemen zijn aangeboden door the Green Room Allure. Het was een geslaagd uitje!!!! De advertentie in 
het Langedijkertje werd door Rodi Media Langedijk aangeboden.  
Namens de wijkraad, iedereen bedankt die hieraan heeft  
meegewerkt! 
 
Carla Hoogakker & Joyce Korf 

Foto van de prijswinnaars van lichtjesavond 2005 



Wijkwandeling 13 oktober 2005 
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Werkgroep Sport 

 
Op 13 oktober hebben 3 bestuursleden van de wijkraad en 4 medewerkers van de gemeente een rondgang 
door de wijk Mayersloot West gemaakt.  
Dit gebeurde op initiatief van de wijkraad. Van te voren waren de knelpunten in de wijk door het wijkraad 
bestuur geïnventariseerd. Deze waren verdeeld over 5 punten: groen, water, straten, speelvoorzieningen en  
overig. Deze inventarisatie is naar de gemeente gestuurd, zodat de betrokken ambtenaren de gelegenheid  
hadden om zich voor te bereiden. Tijdens de wandeling zijn alle knelpunten aan de orde gesteld. Dit waren 
o.a. afgebroken bomen, opgevreten gouden regen struiken (door de slakken), kapotte banken, holle voetpaden 
(veel water bij regen), gaten in het trottoir, foutief geplaatste verkeersborden, het ontbreken van prullen-
bakken bij speelveldjes en school. Maar ook was er aandacht voor illegale aanlegsteigers, de opstelplaats van    
vuilcontainers bij de brievenbus, de wens om een botenhelling aan te leggen en nog heel veel meer.  
De sfeer tussen wijkraad en gemeente tijdens de wandeling was goed. Men had begrip voor elkanders wensen. 
De puntjes zijn weer op de i gezet. De gemeente gaat nu op korte termijn de vragenlijst van de wijkraad    
beantwoorden, en….natuurlijk hopen wij dat de gemeente uitermate positief zal ingaan op al onze wensen. 
Het is immers in het belang van de gehele wijk. n. l. LEEFBAARHEID & VEILIGHEID.  
 
Jack Lobé 
 
Jeu de boules baan 
 
Onze wijk beschikt over een heuse jeu de boules baan! 
Tijdens de wijkwandeling kwamen we bij de Zandsloot,  
naast het onderwijs-welzijnscomplex, een grindbak tegen.  
Dit blijkt een jeu de boules baan te zijn! Hij voldoet aan de juis-
te maten die gesteld worden aan een wedstrijdbaan.  
Binnenkort worden er nog bankjes bij geplaatst.  
 
Dus jeu de boules waar blijven  jullie ? 
 
 
 
Aanlegsteigers  
 
In onze waterrijke wijk hebben veel bewoners een bootje aangeschaft. Voor de mensen die niet beschikken 
over een eigen steiger, zijn er op twee plaatsen in de wijk openbare aanlegplaatsen. Langs de sloot bij de 
warmtekrachtcentrale liggen al veel bootjes aangemeerd, maar bij de aanlegplaats aan de Zandsloot/ Laansloot 
(naast het onderwijs-welzijnscomplex) is het nog erg leeg. Jammer is het dat er wijkbewoners zijn die geen 
gebruik maken van deze aanlegplaatsen maar zelf een plekje creëren, b.v in de rietkraag of een ecologische 
oever en bij de overhaal. Ook bij de vissteigers aan de Laansloot liggen boten afgemeerd. Zelfs aan de, speciaal 
voor gehandicapten gemaakte voorziening, die zodoende niet gebruikt kan worden waarvoor hij is bedoeld. 
De gemeente geeft aan, dat zij tegen het afmeren in rietkragen (nog) niet kunnen optreden. Bij de vissteigers 
zullen borden worden geplaatst. Wij doen een dringend beroep op de wijkbewoners, om boten alleen aan te 
meren op de daarvoor ingerichte plaatsen. 
 
Rechtstreekse bootverbinding 
 
Bij de wijkraad komen regelmatig vragen binnen, wanneer de verbinding tussen de Laansloot en het water bij 
de Broeker Veiling gemaakt wordt. Ook deze vraag is voorgelegd aan de gemeente.  
Uit de beantwoording maken we op, dat dit nog wel even kan duren. Deze verbinding maakt deel uit van het 
inrichtingsplan van het winkelcentrum, waarvoor door een projectbureau een ontwerp wordt gemaakt. 
 
Heeft u een klacht of wilt u iets melden, belt u dan Het Service - en Meldpunt van de gemeente Langedijk 
0226-33 45 84 



E-mail: info@mayerslootwest.onweb.nl 
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HONDEN(POEP) IN ONZE WIJK 
 
In deze wijk wonen een groot aantal honden die 3 à 4 keer per dag door hun baasje in de 
buurt van hun huis worden uitgelaten. Wij van de wijkraad hebben laatst een rondje door de 
wijk gelopen om te kijken of er veel overlast van hondenpoep is. Op de stoepen en voetpa-
den zijn we geen poep tegengekomen, dat is dus prima! 
Wel ligt er veel poep in de groenstroken naast de voetpaden en dit kan op plekken in de 
buurt van speelveldjes heel vervelend zijn. 
Het gemeentebeleid is: 
De eigenaar of houder van de hond is verplicht ervoor te zorgen dat de hond zich niet van 
uitwerpselen ontdoet op wegen of voetpaden. En ook niet op kinderspeelplaatsen, zandbak-
ken of speelweiden. Mocht dit toch gebeuren dan dient de eigenaar of houder van de hond er 
onmiddellijk voor te zorgen dat de uitwerpselen worden verwijderd. Het is dus toegestaan 
om uw hond zijn behoefte te laten doen in de groenstroken naast de paden. Maar toch willen 
wij weten of er klachten zijn over hondenpoep of misschien heeft u wel goede ideeën om evt. 
overlast te verminderen. Laat het ons weten, wij kunnen dit altijd bespreken met de gemeen-
te zodat de ergernis over honden(poep) tot een minimum wordt beperkt. 
 
(Wordt vervolgd!) 
Marina de Vries & Lia Hoeijmakers  

Hondenpoep 

Bezoek onze vernieuwde website 
www.mayerslootwest.onweb.nl 

Wijkraad Mayersloot West 
Amelsgroet 3  
1722 KN Zuid-Scharwoude 

 
 
 Bent u nog geen lid van wijkraad Mayersloot West?  

Vanaf €  5,- per jaar kunt u lid worden. U kunt het bedrag ook overmaken naar 
rekeningnummer: 3108.06.827  

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 

Nexite Internet 
Webhosting 

Domine registratie 
Webhosting 

ADSL 
 

Bosgroet 104 
Zuid-Scharwoude 
Tel: 0226-340009 

www.nexite.nl 

Het Eendje 
Op een zonnige dag in juli was ik met een hondje aan het wandelen. Op de brug bij de Wa-
terburcht werd mijn aandacht getrokken door een kwakende eend die op en neer zwom 
tussen een groepje jonge eendjes en een rietpol waar gepiep uitkwam. In de rietpol bleek 
een jong eendje vast te zitten in een vissnoer. Thuis snel een schaar gehaald en het beestje 
los geknipt, maar toen bleek dat het vissnoer ook nog helemaal om de nek en ook nog ver-
borgen tussen de veren om het lijfje zat. Met behulp van een voorbijganger die gelukkig een 
zakmes met een heel klein schaartje had, hebben wij het beestje van de draad bevrijd. Moe-
der eend, zoals de natuur ingeeft, had het beestje als verloren beschouwd en was door ge-
zwommen met de andere zes eendjes. Daar sta je dan met zo een klein beestje in je handen, 
dan maar achter de moeder aan. Bij de brug tussen de Amelsgroet en de Bosgroet, bij de 
speelvelden, kreeg ik moeder gelukkig weer in zicht en heb het eendje te water gelaten. Het 
beestje piepte en moe kwam er kwakend naar toe en even later ging moe eend met haar 
zeven jongen weer verder. Moeder eend blij, eendje blij en ik ook blij, dat ik de natuur een 
klein duwtje heb kunnen geven. 
Moraal van dit verhaal: gooi a.u.b. geen rotzooi in het water en in de rietkragen.  Neem het 
mee naar huis of doe het in de prullenbakken die toch op diverse plaatsen in de wijk staan. 
Waarschuw ook uw kinderen, dat achter gelaten vissnoeren en andere plastic artikelen fu-
nest zijn voor de beesten. 
Mijndert van Veenhuisen 

  H
ier kan uw

 advertentie geplaatst w
orden 


