
WIJKRAAD 
MAYERSLOOT-WEST 

Viswedstrijd 2009 een groot succes 
 
Voor het vierde opeenvolgende jaar organiseerde de Wijkraad  
Mayersloot-West een viswedstrijd voor de jeugd tot en met 13 jaar.  
Na een lage opkomst in 2008, slechts drie deelnemers en nul gevangen 
vissen, was het even spannend hoe de wedstrijd dit jaar zou verlopen. 
De wijkraad had voorzien in een algemene visvergunning, een goede 
visstek, koffie en thee voor de volwassenen en limonade en wat lekkers 
voor de kinderen.  
 
Maar zouden er dit jaar meer deelnemers zijn en zou er tenminste één vis gevangen worden?  
 
Om vier uur precies stonden er welgeteld 24 deelnemers langs de slootkant. Het startschot werd gegeven en 
tot een ieders verbazing werd de ene na de andere vis het water uitgehengeld. Na twee uur enthousiast vissen 
was er sprake van een bijzonder geslaagde middag met ruim honderd gevangen vissen.  
Diverse kinderen vielen in de prijzen: Daan Lautschutze werd 1ste met 17 vissen, Jan Tauber werd 2de met  
14 vissen en Savian Cardol werd 3de met 13 vissen. De langste vis werd gevangen door Nicky Noah.  
 
Al met al een hele leuke dag om op terug te kijken, waarbij het weer natuurlijk een belangrijke rol speelde.  
Kijk voor meer foto op onze website www.mayerslootwest.info.    

Sporttoernooi Mayersloot west 2009 
 
Alweer voor de 5e keer werd door wijkvereniging Mayersloot-West 
op zondag 21 juni met veel enthousiasme en met een nieuwe 
organisatie, het jaarlijkse sporttoernooi op het sportveldje aan de 
bosgroet gehouden. 
Dit jaar heeft Mark Bakker afscheid van de organisatie genomen 
omdat hij naar de “Stad van de zon” is verhuisd. Hiervoor in de plaats 
nam Patrick Schouwing het voetballen en Hans Stoop het volleyballen 
voor hun rekening. 
 
De belangstelling van zowel de inschrijvingen als het aanwezige publiek was groot en het mooie weer bij 
aanvang van het toernooi beloofde een mooie dag. ’s Ochtends streden de voetbalteams tegen elkaar om de 
vel begeerde wisselbeker in de wacht te slepen. Uiteindelijk in de finale won de Tijmensgroet van de 
Godenzonen, de winnaars van vorig jaar. 
Alle deelnemers kregen een medaille ter herinnering aan hun deelname. De jongste ploeg met veel talent kreeg 
als aanmoediging de voetbal mee naar huis. ’s Middags werd de organisatie even voor het (volleybal) blok gezet, 
want er waren bij de volwassenen uiteindelijk 8 ploegen, 2 meer dan er was opgegeven om uit te maken wie 
dit jaar de sterkste volleybalploeg uit de wijk was. Ook hier ging de wisselbeker naar een nieuwe winnaar want 
in de finale was de Bosgroet te sterk voor de Zuidersloot. De winnende ploeg mocht niet alleen de beker in 
ontvangst nemen maar werd ook uitgebreid in de bloemetjes gezet. 
De organisatie kon terug kijken op een geslaagde dag en wil langs deze weg iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen, ook de vele sponsors, nogmaals hartelijk bedanken. 
 
Patrick Schouwink, sport commissie  
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Iedereen die niet meer op vakantie was in de week van   
11 t/m 14 augustus heeft het wel gezien. Dat prachtige 
bouwdorp dat in die week is neergezet op het veld aan de 
Zandsloot, naast de Binnemikke. Iedereen heeft er weer 
enorm veel plezier aan beleefd. In de eerste plaats  
natuurlijk de 210 kinderen, die getimmerd hebben alsof 
hun leven ervan afhing. Maar ook de leiding en de hulp 
ouders hadden een enorm gezellige week. We hadden 
prachtig weer, geen ernstige gewonden en alleen maar 
deelnemers met vrolijke gezichten. De samenwerking met 
Liesbeth Leegwater van Kern8 uit Alkmaar was uitermate 
prettig. Haar deskundigheid is voor de vrijwilligers van de 
wijkraad een enorme steun. 
Het thema ‘Hoogtepunten van Europa’ zorgde ervoor dat er met veel fantasie werd getimmerd en aan 
het eind van de week hadden we dan ook allerlei prachtige bouwwerken. De winnaars waren dit keer:  
* Het Louvre van Marleen Duyves, Jessika de Haan, Dieuwertje Braak, Niek Moeyes, Hugo Blom en   
   Rick Keppel. 
* De Towerbridge van Cees en Mark Jol, Gitte Schelfhout, Anthony v.d. Haagen en Rick Valkering. 
* Het viaduct de Millau van Debora Olie, Inge Nieuwkoop, Dorien Bak, David Snijder en Julian  
   Koopman. 
De originaliteitsprijs was voor de Woonmolen met wijnkelder van Anne-Sophie Hoedjes, Pleun  
Koenis, Fleur  Mahieu, Laura Lois Dekker en Amy de Rooij. 

We kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagde week, die niet kon worden gerealiseerd zonder de  
medewerking van heel veel sponsors waarvoor onze dank:  
Gemeente Langedijk, Makelaar AA van de Ridder, Jong Bouwend Nederland, PontMeyer (v.h. Eecen), 
Bouwbedrijf Bink Bouw, De Geus Bouw, Bouwbureau Tauber BV, Bouwbedrijf Henselmans, Nettune 
BV, Bakker Autoservice, Restaurant De Burg, Lunchroom Chez Frans, Transportbedrijf Molenaar,  
Vomar Voordeelmarkt, Super De Boer, Slagerij Jilles Kramer, Bakkerij Rood, Bakkerij Bakker,  
Afslag 43, Old Inn Wonen, Interieurbetimmering Spekken, Tuincentrum Life & Garden,  
Smit Tweewielers, Combitex Dump, Spaansen Bloemen, Euro Computer, Hobbytijd, Kapper Studio 
Melvo’s, Technisch Bureau Blankendaal, De Hypotheekwinkel, Makelaar BakkerSchoon, EP Jack Stet, 
Video-Musicplaza, Racing Cars, Zuurkoolfabriek Kramer, Breed Schilderwerken, Schildersbedrijf De 
Langedijk, Roest schilderwerken, Schildersbedrijf Rutgers-Groot en nog meer bedrijven die pallets naar 
ons toe kwamen brengen.      
 
Commissie Bouwdorp Mayersloot-West 



 
 
 

Bouwdorp Mayersloot-West wint prijzen  
 
In Amsterdam vond op 7 oktober de prijsuitreiking plaats van 
de regionale timmerdorpen-wedstrijd die georganiseerd was 
door Jong Bouwend Nederland. Deze brancheorganisatie kiest 
jaarlijks uit de toegezonden verslagen het Beste Bouwwerk en 
de Beste Organisatie. Dit doen zij in vijf verschillende regio’s, 
Langedijk valt hierbij in de regio Randstad Noord. 
 
Wij hadden van ons bouwdorp een verslag gemaakt in een 
glossy boek met mooie foto’s, aangevuld met tekst en uitleg.  
Van de winnende hut was een leuke fotoreportage gemaakt. 
Ook het informatieboekje voor de kinderen en de krantenknipsels gingen in de envelop. Dit alles  
hadden we begin september opgestuurd naar Jong Bouwend Nederland. Twee weken later werden we 
gebeld met de mededeling dat we voor allebei de categorieën waren genomineerd voor een prijs! 
 
De zes kinderen die Het Louvre hadden gebouwd en Anita Touw en Ina Bonsel van de Wijkraad  
Mayersloot-West (en betrokken bij de organisatie van het Bouwdorp) mochten daarom gratis naar  
Artis in Amsterdam. Met ondersteuning van een aantal ouders vertrokken we met de trein van 13.00 
uur uit Heerhugowaard. In Amsterdam was er voor de kinderen al van alles te zien, een aantal was nog 
nooit in de hoofdstad geweest en ze keken hun ogen uit. De tramrit naar Artis was ook een belevenis. 
In de dierentuin konden we heel veel bekijken, maar er was niet voldoende tijd om alles te zien. Om 
17.00 uur moesten we namelijk naar de Koningszaal waar de prijsuitreiking plaats vond. Het was even 
heel spannend, maar al snel wisten we de uitslag: De organisatie kreeg de tweede prijs, bestaande uit 
waardebonnen t.w.v. €1.050, - , te besteden bij de sponsorende bedrijven. De kinderen wonnen de 
eerste prijs, €1.000,- voor een bezoek aan een pretpark. Met deze prijs dingen zij ook mee naar de 
landelijke ‘De Bouw maakt het-Trofee’, waarvan de prijsuitreiking plaats vindt op 4 november in 
Utrecht. Dit hebben we natuurlijk gevierd! We gingen lekker eten bij Mc Donalds en op de terugweg 
zaten we al te bedenken wat we met het prijzengeld allemaal kunnen doen. 
 
Een weergave van het boek en het fotoverslag 
kunt u vinden op de website 
www.mayerslootwest.info. 
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Wijkraad Mayersloot-West 
Keppelsloot 4 
1721 HJ Broek op Langedijk 

Bent u nog geen lid van Wijkraad Mayersloot -West?  
Vanaf € 5,- per jaar kunt u ons steunen en lid worden. U kunt het bedrag  

overmaken naar rekeningnummer: 3108.67.827 
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!  

Voor meer informatie om lid te worden, kijk op onze website 

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 
binkbouw.nl 

          E-mail: secretaris@mayerslootwest.info  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NetTune bv 
Schuit 16/K 

1724 BD 
Oudkarspel 

www.nettune.nl 

De voortgang van Westerdel 
 
De gemeente is al enige tijd met 
diverse partijen bezig met de 
ontwikkeling en realisatie van de 
nieuwe wijk Westerdel. Deze 
komt  ook heel  toepasselijk aan 
de westkant van onze wijk 
Mayersloot-West te liggen. 
 
In de plannen van vorig jaar ging 
men nog uit van 660 woningen, 
waarbij een aantal eilandjes met 
zeer dure woningen gepland 
stonden. Na heroverwegingen van 
de projectontwikkelaars is er, gezien de huidige situatie waarin de woningmarkt zich nu 
bevindt, toch het een en ander aangepast. In de huidige plannen zijn er 690 woningen 
opgenomen, waarvan ruim 52% bestemd is voor sociale woningbouw waar in de 
gemeente grote behoefte aan is. In de aanpassingen zijn de heel ruime waterpassages iets 
smaller geworden, maar daar is wel meer gebruiksgroen voor terug gekomen. 
Toch blijft er heel veel water over, welke ook doorvaarbaar worden met aansluiting op 
hoogwater van Mayersloot West. Punt van ontwikkeling is nog op welke manier 
voetgangers en fietsers de oversteek naar Mayersloot zullen gaan maken en waar de 
nieuwe brug in de Westelijke randweg komt in verband met de doorvaarbaarheid. Ook 
Westerdel zal gebruik gaan maken van de warmtekrachtcentrale die nu nog van Nuon is, 
maar mogelijk in de toekomst door de Alkmaarse huisvuilcentrale zal worden 
overgenomen. De bedoeling is centrale met restwarmte te stoken in plaats van met  
aardgas.  
 
Al deze plannen kunnen nog gewijzigd worden; er is nog niets definitief. Maar we houden 
u zo veel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Als wijkraad hebben we zitting in 
de klankbordgroep Westerdel, onze rol is adviseren. De besluiten worden door het 
gemeentebestuur genomen waarin onze adviezen zo goed mogelijk in worden 
meegenomen.  
 
Heeft u nog suggesties of ideeën dan kunt u die altijd mailen naar: 
voorzitter@mayerslootwest.info.  
 
Martin de Wit, voorzitter wijkraad Mayersloot-West  

www.mayerslootwest.info 


