
Met gepaste trots presenteert de wijkraad MSW het eerste nummer van `t Slootje, het 
wijkblad van Mayersloot West. 
Zoals u wellicht de afgelopen maanden heeft ondervonden, is iedere woning in de wijk 
bezocht door wijkgenoten die zich als ledenwerver voor de wijkraad beschikbaar hebben 
gesteld. Nu dit is afgerond en bekend is geworden welke wijkbewoners zich in willen  
zetten voor het wel en wee van de wijk is het tijd om een  aantal volgende stappen te 
zetten. Binnenkort wordt de wijkraad middels een notaris formeel als vereniging         
ingeschreven. Een ander stap betreft het daadwerkelijk laten zien waar het in een wijk als 
de onze om draait. Daarvoor is een wijkkrant, naast de inmiddels bekende website, een 
perfect medium.  
Met deze eerste uitgave van `t Slootje kunt u zien welke plannen er op het gebied van 
sport, creativiteit, natuurbeheer etc. in onze wijk momenteel worden uitgewerkt.  
Alhoewel een aantal wijkbewoners zich heeft aangemeld als actief lid van de wijkraad, 
kunt U zich nog steeds aanmelden. Ook bestaat nog steeds de mogelijkheid om betalend 
lid te worden. Hiervoor kunt u zich via de secretaris, mevrouw I. Bonsel aanmelden. 
(info@mayerslootwest.onweb.nl of zie het inschrijfformulier op de website 
www.mayerslootwest.onweb.nl). 
Ik wens U verder m.b.t. de ontwikkelingen in de wijk veel plezier met het lezen van de 
eerste uitgave van het wijkblad van de wijk Mayersloot-West fase 1 en 2.  
 
J.W. Schippers, 
Voorzitter Wijkraad Mayersloot West 
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Op woensdagmiddag 4 mei ging onder leiding van Karin Deijlen en Anita Touw de knut-
selclub van start. We begonnen met 5 kinderen die erg enthousiast waren.  
Onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade met een koekje werd er hard 
gewerkt aan het bloempottenvrouwtje. (zie foto op de website van Mayersloot West, 
www.mayerslootwest.onweb.nl) 
Karin had het heel goed voorbereid en voor iedereen een pakketje gemaakt. Het resul-
taat mocht er zijn. Aangezien deze middag een probeersel was om te kijken hoe het een 
en ander liep, hebben we besloten, gezien de gezellige middag, door te gaan op 19 okto-
ber. 
We gaan dan een fotolijstje versieren. Tegen die tijd worden de kinderen weer op de 
hoogte gesteld. 
De andere middagen zijn: 23 november 2005, 21 
december 2005, 25 januari 2006, 22 februari 
2006, 22 maart 2006 en 19 april 2006. 
 
Contactadres: 
Karin Deijlen       
Tel.: 0226 - 320 832    
   

De Knutselclub 



Zomervakantie; als kind kijk je er reikhalzend naar uit, maar als het eenmaal zover is 
blijkt het best wel moeilijk om je een hele vakantie te vermaken. Eigenlijk is er vaak 
maar bar weinig te doen. De sportclubs zijn dicht, je vrienden zijn weg en aan het 
eind van de 4e week verlang je stiekem alweer een beetje naar school.  
Om ook dit jaar dit bekende gevoel van verveling te bestrijden organiseren de Stich-
ting Jeugd- en Jongerenwerk Langedijk en de Wijkraad Mayersloot-West, tijdens de 
laatste week van de zomervakantie, wederom een Bouwdorp voor kinderen van 8 
t/m 12 jaar op het grasveld tegenover het Gemeentehuis. 
Vanaf dinsdagmiddag 30 augustus t/m vrijdagochtend 2 september krijgen de kinderen 
de gelegenheid om met beschikbaar gesteld materiaal een echte hut te bouwen. Dit 
jaar heeft het Bouwdorp natuurlijk het thema 925 jaar Langedijk. Het is de bedoeling 
dat er ouderwetse ‘dorpsstraathuisjes’ op het grasveld gebouwd gaan worden. Op 
vrijdagmiddag wordt de ‘nieuwe dorpsstraat’ officieel geopend en kan iedereen haar 
komen bezichtigen. Op zaterdag 3 september zal duidelijk worden welke hut het 
mooiste is geworden, tijdens de prijsuitreiking op het Bouwvakkersbal in JC De 
Koog. 
 
Voor wie wordt het Bouwdorp georganiseerd? 
Voor alle kinderen tussen de 8 en 12 jaar die woonachtig zijn in de wijk Mayersloot-
West. Daarbij moet vermeld worden dat kinderen uit aangrenzende wijken natuurlijk 
ook van harte welkom zijn!  
 
Wanneer wordt het Bouwdorp georganiseerd? 
Tijdens de laatste week van de zomervakantie, van 30 augustus t/m 2 september 
2005. 
 
Wat kost dat nou? 
Deelnemen aan het Bouwdorp kost € 7,50. Dit is inclusief drinken, snoep, een aan-
denken en de entree van het Bouwvakkersbal.  
 
Aanmelden? 
Kinderen kunnen t/m 1 juli, van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur aange-
meld worden bij: Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Langedijk, op telefoonnummer: 
0226-312795. Na aanmelding krijgt u een informatiepakket en een inschrijfformulier 
toegestuurd. Wanneer u het inschrijfformulier, ingevuld, geretourneerd heeft, staat 
uw kind ingeschreven. 
 
Hulp gezocht! 
Om het Bouwdorp goed te kunnen laten verlopen, kunnen we ook uw hulp heel 
goed gebruiken! De organisatie is op zoek naar vaders, die bereid zijn om een handje 
mee te helpen. Dus… heeft u twee rechterhanden en een natuurlijk overwicht? 
Meldt u dan aan op telefoonnummer 0226-312795. 
 
Tenslotte…   
Mocht u nog hout (pallets e.a.) over hebben, dan horen wij dit graag van u! 

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Langedijk & De Wijkraad Mayersloot -West  
presenteren:  

Bouwdorp Mayersloot-West 2005 - 925 Jaar Langedijk 
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Bouwvakkers 2004 

Komen jullie dit jaar ook? 



Werkgroep Natuur 
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In het `t Slootje (het wijkblad) willen wij de natuur in de wijk aan bod laten komen. Wat groeit en bloeit er 
zoal? 
Deze keer gaat het over het vogelbestand, bekeken door een enthousiaste wijkbewoner, dhr Gerard Lange-
dijk. 
 
Over de vogels in de wijk is toch al wel het een en ander te vertellen. Het is een nieuwe wijk met nog weinig 
hoge bomen en struiken. Je merkt dat ook aan de vogelbevolking. Mus en spreeuw bijvoorbeeld zijn er nau-
welijks. 
 
Laten we beginnen met de sloten. Vooral waar er een rietkraag is zie je de volgende soorten: 
Meerkoet (met de witte bles), soms ook waterhoen (kleiner met de rode bles), de wilde eend, de kuifeend 
(mooi klein donker eendje, mannetje met witte vleugels), de knobbelzwaan die ook bijna overal te vinden is. 
Boven het water zie je van tijd tot tijd de visdiefjes die op kleine visjes jagen. Twee winters terug zat bij mij 
voor even een ijsvogel maar die heb ik verder niet meer gezien. Ook heb ik een keer de dodaars (en kleine 
fuutachtige gezien). Zijn grote neef de fuut zien we regelmatig. 
 
Rond de huizen verschijnen inmiddels de eerste merels (er zijn inmiddels voldoende struikjes aanwezig voor 
deze soort). Er zijn een paar soorten te zien die nog een relatie hebben met de open polder. Vooral aan de 
westrand van de wijk komen deze ook bij de huizen. Hierbij gaat het om de witte kwikstaart, de putter en de 
kneu. Deze laatste twee broeden in dichte coniferen. Afgelopen jaar probeerden ze het bij mijn buren maar 
toen er jongen waren was de kat er ook bij. Jammer dus. Er zullen enkele kool- en pimpelmezen zijn vooral 
als mensen kastjes opgehangen hebben. Verder rond de nieuwe school hoor ik af en toe de zwarte rood-
staart. Dit vogeltje heeft een knarsende roep en zit het liefst op in aanbouw zijnde gebouwen. 
Verdere een enkele Turkse tortel maar die heeft nog weinig broedgelegenheid. Ten slotte de zwaluwen. In de 
wijk broeden ieder jaar wel een aantal huiszwaluwen, dat komt vooral door de beschikbaarheid van vette klei 
waar ze hun nesten van bouwen. Je ziet ook al dat tijdens de bouw de nesten uit het noordelijke deel van de 
wijk verdwenen omdat daar de wijk al helemaal ingericht was. Het is erg jammer dat er nog steeds mensen 
zijn die de nesten uitstoten omdat ze een hekel hebben aan de uitwerpselen in hun tuin of op het kozijn. Het 
zou mooi zijn als jullie een oproep konden doen om de nesten met rust te laten. Als de mensen er een plank-
je onder timmeren is het probleem verholpen. Bovendien zijn ze wettelijk beschermd en is het verwijderen 
van nesten strafbaar. De oeverzwaluwwand wacht nog op zijn 1e bewoners. Je weet nooit zeker of dat gaat 
gebeuren, maar is het niet dit jaar dan misschien volgend jaar. 
 
Kunt u iets specifieks vertellen over de natuur in Mayersloot West, bijvoorbeeld over het beheer van de eco-
logische oevers, bomen, planten, vleermuizen etc., laat het ons weten. 
 
De werkgroep Natuur 

Werkgroep Sport 

De Werkgroep Sport organiseert op 26 juni 2005 een Volleybal/Voetbal toernooi voor Mayersloot West 
fase 1 en 2. Teams bestaan uit minimaal zes sporters die kunnen zich uiterlijk voor 20 juni 2005.  
 
Opgeven bij: De heer M. Bakker, Troostesgroet 9 te Zuid-Scharwoude, tel: 06-53718605. 
 
Locatie toernooien: Sportveld aan de Bosgroet / Lagegroet. 
 
Leeftijd teams Voetbal: Jonger dan 16 jaar. 
 
Leeftijd teams Volleybal: Volwassenen (vanaf16 jaar) 
 
Probeer sporters uit uw straat enthousiast te maken om zich aan te sluiten bij uw team. 



E-mail: info@mayerslootwest.onweb.nl 

Afval en rondzwervend vuil 
Er worden komende tijd veel leuke activiteiten georganiseerd in onze mooie wijk. 
Goede initiatieven van bewoners, voor de gezelligheid, maar bijvoorbeeld ook om je 
buurtgenoten beter te leren kennen. Maar toch even een kritische noot. Als je door 
onze wijk loopt of fietst is het best wel rommelig: papier, plastic, van alles en nog wat 
kom je tegen tussen de struiken en in het gras. Helaas doen wij dit, als buurtbewo-
ners, vaak zelf. Gelukkig kunnen we er ook zelf iets aan doen. Ook zwerfvuil dat in 
het water terecht komt is een rommelig gezicht. In de buurt van de overhaal levert 
het zelfs problemen op als het de overhaal indrijft. Doordat er rommel in 
de hellingbaan vast komt te zitten werkt hij veel zwaarder dan eigenlijk nodig is, met 
als gevolg een versnelde slijtage.  
  
Tips en ideeën: 
Maak die doos met oude kranten even dicht met een touwtje of een stukje tape zo-
dat de wind niet met het oude papier aan de haal gaat.  
Gooi je rommel thuis in de grijze bak of in de prullenbakken bij de speeltuintjes.  
Haal 's avonds de bakken, na het legen door de gemeente, weer terug i.p.v. 2 dagen 
later.   
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LICHTJESAVOND LANGEDIJK 
 
Vrijdag 19 augustus is er weer een lichtjesavond. 
De start is dit jaar bij het gemeentehuis. 
Dit betekent wel dat er door Mayersloot West een 
heleboel bootjes varen.  
Het zou leuk zijn als de boel hier dan ook versierd is. 
Wij als wijkraad komen kijken in de wijk welke straat 
de sloot het mooist versierd heeft. 
De mooist versierde sloot krijgt een prijs dus maak je  
buren enthousiast en zorg dat jullie sloot de mooiste wordt.  
Veel plezier en succes!!!!!!!! 

Werkgroep Lichtjesavond 

Bezoek onze website 
www.mayerslootwest.onweb.nl 

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 lid worden.  

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 

Dulleweg 4 
Broek op Langedijk 

Tel: 0226-313833 
www.binkbouw.nl 

Nexite Internet 
 

Bosgroet 104 
Zuid-Scharwoude 
Tel: 0226-340009 

www.nexite.nl 

Voor al Uw kopiëer– en 
drukwerk in zwart/wit, 
kleur en full colour van 

visitekaartje tot kleurige 
catalogus 

Dorpstraat 627a 
Noord-Scharwoude 

Tel: 0226-318841 
Fax: 0226-314053 

E-mail: 
drukkerette@planet.nl 

WIJKRAAD 
MAYERSLOOT WEST 


