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Rabobank Fiets-Sponsor-Tocht 
 
Als bestuur van wijkraadvereniging Mayersloot-West ben je trots op je leden maar om daar iets voor te 
doen, kost altijd geld. Dus is het zaak om de financiën op pijl te houden. 
 
De Rabobank organiseert op 9 juni 2012 een fiets-sponsor-tocht, waar wij ons voor hebben ingeschreven.  
Als we met minimaal 10 deelnemers meedoen, dan sponsort de Rabobank ons met 300 euro. Iedereen kan gratis  
meedoen, en hoe meer mensen hoe leuker. 
De  fietsroutes  zijn nog niet bekend maar gaan door de gemeentes Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Harenkarspel 
en Schermer met in iedere gemeente een opstappunt. Als de routes bekend zijn, zullen we dit op onze website plaatsen. 
 
Wij beginnen onze fietstocht bij de Rabobank in Noord-Scharwoude, Voorburggracht 285 aanvang 09.30 uur in een  
t- shirt van onze vereniging. Deze krijg je bij aanvang.  
 
Wie wil meedoen kan zich opgeven per e-mail aan secretaris@mayerslootwest.info, of je komt gewoon met ons  
meefietsen. TOT ZATERDAG 9 JUNI! 

Sporttoernooi 2012 
 
Beste sportvrienden uit Mayersloot-West,  
ook dit jaar wordt er weer gestreden om de titels “beste voetbalteam” en “beste 
volleybalteam” uit Mayersloot-West.  
De deelname bij zowel het voetballen als bij het volleyballen is ook deze keer weer 
uitstekend te noemen, wat voor de organisatie een goede drijfveer is om door te gaan.  
Het voetbaltoernooi is dit jaar op 7 juli a.s. en het volleybaltoernooi op 8 juli a.s.  
 
Mocht u als toeschouwer deze evenementen eens mee willen maken, kom dan gerust langs. 
Let op; het voetbaltoernooi wordt dit jaar op het veld achter de Admiraalsgroet (bij de gans) 
gehouden en het volleyballentoernooi wordt gehouden op het veld aan de Bosgroet. 
Misschien spreekt het u aan waardoor u denkt, hier wil ik ook aan mee doen. 
 
Met sportieve groet van de organisatie, Hans Stoop en Danny Hesp. 

‘t Slootje gaat digitaal! 
 
‘t Slootje, wat u sinds 2005 periodiek van ons ontvangt, gaat digitaal! U ontvangt het voortaan per 
e-mail.  
 
In deze tijd hebben de meeste wijkbewoners een computer, waardoor deze manier van verspreiden 
veel voordelen oplevert. Zoals minder milieu belasting en geen drukkosten. Ook wij merken dat het 
steeds moeilijker wordt om sponsors te vinden die ons willen steunen. 
Hierbij willen we graag alle sponsors bedanken, die de verspreiding van ‘t Slootje jarenlang mogelijk hebben gemaakt. 
 
Het enige wat u hoeft te doen om ‘t Slootje per e-mail te ontvangen, is u éénmalig aan te melden op ons e-mailadres 
tslootje@mayerslootwest.info . Vervolgens ontvangt u ‘t Slootje automatisch op uw eigen e-mailadres als PDF-document. 
Mocht u geen computer hebben, maar wilt u toch graag ‘t Slootje ontvangen, dan kunt u wellicht een familielid, kennis  
of buur vragen zich aan te melden. Als ook dit niet mogelijk is, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat,  
mevr. Jannie Janssen, op telefoonnr. 0226-340655, om een passende oplossing te vinden. 
 
Martin de Wit , voorzitter van Wijkraad Mayersloot-West 



 

`t Slootje het wijkblad van Mayersloot-West           

 
Oostelijke  
Randweg 4 

Nrd-Scharwoude 
Tel: 0226-312891  

De Helling 2            
Sint - Pancras 

Tel: 072-5641307 

Dulleweg 4 
B.O.L 

Tel: 0226-313833 
www.binkbouw.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Geus Sports Club  

Bijlestaal 64  
1721 PW  

Broek op Langedijk 
www.geus.nl 

NetTune bv 
Schuit 16/K 

1724 BD 
Oudkarspel 

www.nettune.nl 

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! Of via een machtigingskaart! 

Voor meer informatie om lid te worden, kijk op onze website www.mayerslootwest.info 

Wijkraad Mayersloot-West  
Keppelsloot 4, 1721 HJ Broek op Langedijk 
 
E-mail: secretaris@mayerslootwest.info  
Redactie: webmaster@mayerslootwest.info 

 
 
 
 
 
 

Van dinsdag 28 t/m vrijdag 31 augustus kan er weer getimmerd worden bij het  
Bouwdorp aan de Zandsloot in Broek op Langedijk.  
Voor het negende jaar zal de Wijkraad dit fantastische evenement organiseren. Ook dit 
jaar met de hulp van Kevin Korthagen van de organisatie Kern8. Vanuit de Wijkraad zijn 
Ina Bonsel, Anita Touw en Martha Wiersma de organisatoren. Zij zijn alweer druk bezig 
met het benaderen van alle sponsoren, zodat het de kinderen in die week aan niets zal 
ontbreken. 
 
Inschrijving voor het Bouwdorp kan via het inschrijfformulier dat je kunt downloaden  
van de website van de Wijkraad www.mayerslootwest.info. Hier vind je ook een  
informatiebrief waarin je precies kunt lezen wat er tijdens het Bouwdorp wel en  
niet mag. Na de inschrijving krijgen alle deelnemers een informatieboekje, waarin  
het programma van dag-tot-dag te lezen is. 
 
Bouwdorp Mayersloot-West van 28 t/m 31 augustus   
Thema “fantasie pretpark” 
Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar 
Kosten € 12,- 
Inschrijving op donderdag 21 juni vanaf 18.30 uur 
Adres Keppelsloot 4, Broek op Langedijk 
Maximaal aantal deelnemers: 215 en VOL = VOL 

Met dank aan 
alle 

sponsors van  
`t Slootje voor 

hun  
support alle 

 afgelopen jaren 

Wijkraad Mayersloot-West organiseert ook dit jaar weer, in verband met Burendag, een 
rommelmarkt op het plein voor "De Binding" te Zuid-Scharwoude.  
Bij regen wordt de rommelmarkt binnen in De Binding gehouden. 
 

De Rommelmarkt is op zaterdag 22 september 
van 10.00 uur tot 15.00 uur 

 
* u mag zelf voor een kraam of een tafel zorgen 
* er zijn ook grondplaatsen beschikbaar (ook voor de kinderen)  
Voor bovengenoemde mogelijkheden kunt u contact opnemen met: 
 
Martha Wiersma 0226-722337 
Jannie Janssen 0226-340655 

www.mayerslootwest.info 


