
WIJKRAAD 
MAYERSLOOT-WEST 

 `t Slootje Wijkblad van Mayersloot-West 
Van de voorzitter 
Hallo wijkbewoners, het nieuwe jaar is al weer stevig ingezet vooral met koud winterweer. Hierdoor kon er na jaren 
weer eens geschaatst worden, wat toch weer wat oude tijden doet herleven. Vooral de gezelligheid wat dit met zich 
meebrengt is alleen al prachtig, want nu sprak je je buurtbewoners ook nog eens in de winter op het ijs.  
Het bracht er ook velen toe om ’s avonds de sloot te verlichten, om er maar zolang mogelijk van te kunnen genieten.  
Als geboren Langedijker heb ik heerlijk door het Oosterdelgebied geschaatst, waar je vele vormen van ijspretactiviteiten 
zag. Van ijszeilen tot een soort kitezeilschaatsen. (zie foto’s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar willen we als wijkvereniging weer inzetten op vele activiteiten, welke zich elk jaar weer een beetje  
uitbreiden. Zo wordt er dit jaar voor het eerst een rommelmarkt gehouden en voor de tweede keer na het succes  
van vorig jaar een Wijk te Kijk-dag. In de bijsluiter vindt u de activiteitenagenda, wat u bijvoorbeeld op een prikbord  
kunt ophangen.  
 
Martin de Wit (voorzitter wijkraad Mayersloot-West) 

Kwartaal 1, Nummer 11                                                  Februari 2009 

Sporttoernooi 2009 
Ook dit jaar organiseert de werkgroep sport van de wijkraad Mayersloot-West  
weer een sporttoernooi op het voetbalveld in de Mayersloot-West op  
zondag 21 juni 2009. 
 
Het voetbaltoernooi is voor de jeugd van 6 tot 12 jaar en begint om 9.30 uur. 
Het is de bedoeling dat je een team samenstelt met kinderen uit jouw straat bestaande  
uit minimaal 6 spelers, 1 keeper en 1 coach en verzin een leuke naam. 
 
Er is dit jaar weer een nieuwe wisselbeker beschikbaar gesteld door de wijkraad Mayersloot-West dus het kan dit jaar 
extra spannend worden. Voor iedereen die meedoet is er ook een klein aandenken. 
Tevens zijn wij op zoek naar 2 mensen die willen fluiten. Ook graag opgeven vóór 29 mei 2009. 
 
Ook wordt er een volleybaltoernooi georganiseerd. Dit is voor 16 jaar en ouder en begint om 13.00 uur. 
Stel een team samen met mensen uit je straat, verzin een leuke naam 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 team zo snel mogelijk maar vóór 29 mei op per e-mail, post of telefonisch.  
Gegevens vind je hieronder. 
 
De heer Patrick Schouwink  
Tijmensgroet 79 
Tel: 06-13 940 373 
Of stuur een e-mail naar: sport@mayerslootwest.info  
 
Graag tot ziens op het sporttoernooi op zondag 21 juni a.s! 
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       WIJK TE KIJK   
De wijkraad organiseert op 3 april a.s. van 16.30 uur tot 20.30 uur een leuke markt voor de bewoners van  
Mayersloot-West in de Binnemikke. Net als vorig jaar wordt het weer een gezellige middag en avond voor de 
wijkbewoners. Leer op deze manier elkaar beter kennen, door bijvoorbeeld te vertellen over je hobby, sport of 
verzameling. Er zijn weer marktkramen beschikbaar om b.v. je hobby te demonstreren, een spelletje te doen, je 
verzameling te laten zien. Bespeel je een muziekinstrument, wil je een dans demonstreren, enz. Alles mag en kan 
als het maar in de zaal van de Binnemikke past. 
 
Om een idee te geven, vorig jaar waren er kramen met o.a.: 
 
    -  ‘natuurlijk tuinieren’     
    -  schilderijen         
    -  de wijkagent                              
    -  fototentoonstelling               
    -  backgammondemonstratie 
    -  meccanomodellen 
    -  Stichting Welzijn Ouderen 
    -  gitaar- en accordeonmuziek 
 
Alle deelnemers en bezoekers waren toen erg enthousiast. Doe dit jaar ook mee.  
Heb je een leuk idee? Laat het ons weten!!!!!  
 
Neem dan contact op met één van onderstaande organisatoren: 
Lia Hoeymakers, tel. nr. 0226-316949 
Ina Bonsel, tel. nr.           0226-313622 
Marina de Vries, tel. nr.  0226-321445 
 
Of stuur een e-mail naar: 
wijktekijk@mayerslootwest.info  
 
De wijkraad zorgt in ieder geval voor een knutsel- en spelletjeshoek voor de kinderen.  
Ook kunnen de kinderen zich weer laten schminken. De toegang is gratis. Net als de koffie en thee.  
Voor de lekkere hapjes wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
 
*Deelname aan onze activiteiten is op eigen risico.  
*De wijkraad is niet aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) 

Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz, 
 
Prijsvraag!!! 
 

Waar is deze foto genomen??? 
 Kijk eens rond in de wijk en geef het antwoord uiterlijk 20 maart door. 
 
Stuur een e-mail met de oplossing naar quiz@mayerslootwest.info of     
doe een briefje met naam en adres in de brievenbus van de wijkraad op 
de Keppelsloot 4 te Broek op Langedijk.  
Onder de goede inzendingen wordt een taart verloot en deze zal  
worden uitgereikt tijdens de Wijk te Kijk-dag op 3 april.  
Succes! 



`t Slootje het wijkblad van Mayersloot-West Pagina 3 

 
 
 

 
 
 
 
 

Wijk te Kijk 
 
Op de Wijk te Kijk-dag komt een advertentiebord. 
Hierop kun je mededelingen doen, als je naar iets of iemand op 
zoek bent, dus: 
 
* Zoek je iemand om samen iets te ondernemen? 
* Wil je iets ruilen of ben je ergens naar op zoek? 
* Heb je oppas nodig of zoek je een oppasadres? 
* Zoek je een wandelmaatje of iemand die je hond uitlaat? 
* Moeten je plantjes water krijgen in de vakantie? 
 
Gebruik onderstaande bon. Lever deze in bij de Wijkraad  
brievenbus (Keppelsloot 4, hoofdingang Phoenix)  
of neem de bon mee naar de Wijk te Kijk-dag op 3 april 2009. 
         

 
GEVRAAGD / AANGEBODEN:   GEVRAAGD / AANGEBODEN: 
 
-----------------------------------------------------  ----------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------  ----------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------  -----------------------------------------------------  
 
Naam:---------------------------------------------  Naam:--------------------------------------------- 
 
Adres:---------------------------------------------  Adres:--------------------------------------------- 
 
Tel.nr.---------------------------------------------  Tel.nr.--------------------------------------------- 
 

Viswedstrijd 
 
Wijkraad Mayersloot-West organiseert dit jaar wederom een viswedstrijd in samenwerking 
met Hengel-sportvereniging Langedijker Sportvissers e.o. en Visclub de Schele Posch. 
 
Wanneer? Op zaterdag 13 juni van 16.00 tot 18.00 uur 
Wie?   Kinderen tot en met 13 jaar 
Locatie?  Nog nader te bepalen 
 
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? Het inschrijfgeld is € 1,- wat je betaalt bij aanvang van de 
wedstrijd. Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier te printen via onze website 
www.mayerslootwest.info of stuur een e-mail naar viswedstrijd@mayerslootwest.info.  
 
Graag tot ziens op zaterdag 13 juni!! 
 
*Deelname aan onze activiteiten is op eigen risico.  
*De wijkraad is niet aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook). 
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www.mayerslootwest.info 

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 
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  

 
 
 
 
 
 

NetTune bv 
Voorburggracht 311 

1723 HP 
N-Scharwoude 

www.nettune.nl 

Buurtlink 
Buurtlink.nl is een internetpagina voor alle buurtbewoners van Nederland, dus ook voor 
jouw buurt.  
Wanneer je jouw postcode invoert, krijg je informatie over van alles bij jou in de buurt. 
Zoals over hobby’s, evenementen, oproepen, advertenties, huizen, te veel om op te  
noemen. Je kunt ook zelf oproepen doen, of advertenties plaatsen. 
 
Het is een zeer uitgebreide veelzijdige internetpagina en een prima aanvulling voor  
informatie uit je eigen buurt. 

Rommelmarkt Mayersloot-West 17 Mei 2009 
Voor zondag 17 mei 2009 van 10.00 uur tot 15.00 uur is er bij de gemeente een  
vergunning voor een rommelmarkt in de wijk aangevraagd.  
De markt wordt gehouden op de Papegroet, Kluizegroet, Tijmensgroet, Brammersgroet, 
Lagegroet aan het speelveld en de Bosgroet vanaf de Tijmensgroet tot aan het speelveld. 
Het speelveld wordt omgetoverd tot een kinderrommelmarkt. Een springkussen zal 
daarbij niet ontbreken.  
 
Grondplaatsen zijn (na opgave) gratis in te richten, een marktkraam kost naar  
verwachting € 20,- per kraam. Pleun Grevink organiseert de 
rommelmarkt samen met haar vader Hans Grevink.  
 
Voor meer informatie en opgave kunt u bij hen terecht:  
Pleun en Hans Grevink  
Bosgroet 83  
1722 KC  Zuid-Scharwoude  
Tel: 0226-318691 
e-mail: rommelmarkt@mayerslootwest.info  

Hondenpoep 
Op verzoek van omwonenden is er op de Keppelsloot dinsdag 10 februari een 
hondenpoepbak geplaatst. Er kwamen klachten binnen dat zowel op het gras van de 
Keppelsloot als op de Schippersloot veel hondenpoep lag. 
 
Pieter Gremmen, Dorpsbeheerder Zuid  
Afd. Beheer Openbare Ruimte Gemeente Langedijk 


