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Sporttoernooi Mayersloot-West 2012
Beste sportvrienden uit de Mayersloot-West, onder prima weersomstandigheden werd
er op zaterdag 7 juli jl. weer gestreden om de titel Kampioen Mayersloot-West 2012.
Helaas kon vanwege regenval het Volleybaltoernooi jammer genoeg geen doorgang vinden. De organisatoren hadden op
zondag nog wel de tent opgezet maar op het moment van aanvang was het veld niet te bespelen. Volgend jaar gaan we
er hopelijk met z’n allen weer voor om de Bruggesloot van hun derde titel op rij af te houden.
De uitslagen van het Wijkenvoetbaltoernooi 2012:
Categorie 5/6 jarige:

1) Team Wiggersgroet
2) Team Admiraalsgroet 1
3) Team Admiraalsgroet 2
4) De Bosgroeters

Categorie 6/7 jarige:

1)Bol F
2)The Champions
3) FC.Top

Categorie 8/9 jarige:

1)FC Top
2)Phoenix 5
3)Bol E
4)Team Tim Schats
5)FC Top 2
6)Team Luca Smit
7)The Outsiders

Categorie 10/12 jarige:

1)Team Collin Vennink
2) De Krijgers
3)Bayern Munchen
4)Phoenix 6
5)The All Stars
6) De Metromeiden
7) The Girlz

Categorie 12/14 jarige:

1) Team Vagevuur
2) Barca Junior
3) FC.Knudde
4) De Trutteschudders
5) Liverpool
6)Team Bryan Roest

Namens de organisatoren Danny Hesp en Hans Stoop bedankt en tot volgend jaar!
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Bouwdorp 2012 is wederom een groot succes geweest!
De organisatie van het Bouwdorp Mayersloot-West kan
terug kijken op een geweldige week.
Er deden iets minder kinderen mee dan voorgaande jaren,
mede doordat er tegelijkertijd een sportweek door de
gemeente georganiseerd werd. Maar dat mocht de pret niet
drukken. We hadden goed weer en er werd met veel
enthousiasme getimmerd.
Er waren meer dan voldoende hulpouders, erg fijn want
zonder hen is het niet mogelijk. De sfeer was prima en voor
het eerst hadden we een echte DJ: DJ Mauri !
Het thema was: bouw je eigen fantasie pretpark. De kinderen konden zich uitleven en dat gebeurde ook.
Er werden allerlei verschillende hutten gebouwd.
De catering en E.H.B.O.-bus, beschikbaar gesteld door Theo Bakker, oogde veel bekijks. Om vandalisme tegen
te gaan werd er zelfs, door de jonge bouw crew, in geslapen.
Maar toch rust er geen zegen op de donderdagnacht, want nu zat het weer tegen, storm en regen hadden wat
hutten vernield. We begonnen vrijdag een uurtje later zodat de hutten weer wat opgekalefaterd konden
worden voor de jury, want ja het moet er dan natuurlijk piekfijn uit zien.
De prijswinnaars kregen uit handen van Kevin Korthagen van Kern8 een mooie trofee en een cadeaubon.
De winnaars zijn:
1e prijs: Piratenschip Jolly Lars:
Jesse Bakker, Hidde Zuijdam, Jasper Jak, Max Vendrig, Simon Harte, Mark Timmerman.
2e prijs: Le Tornado:
Tijmen Vinke, Max Kelderman, Bryan Roest, Chris Vlug, Joël Bakker, Bram Gonggrijp.
3e prijs: De draak:
Daan Hin, Gijs Hin, Ian Morren, Kay Bakker, Mika Bakker.
Originaliteitprijs: Crazy River:
Femke Al, Floortje Al, Dewi Traa, Jim Schoon, Jolijn Asma

Alle sponsoren en iedereen die mee geholpen heeft, heel erg
bedankt en op naar volgend jaar!
In 2013 bestaan we 10 jaar en we hebben al allerlei plannen om er iets moois van te maken.
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Correspondentie met gemeente Langedijk
Hieronder treft u het e-mail verkeer tussen Hans Stoop (lid sport commissie Wijkraad Mayersloot-West) en
Marlies Maat (dorpsbeheerder) over de conditie van het speelveld aan de Bosgroet;
“Aan: Maat, Marlies
Onderwerp: Speelveld Bosgroet
Goedemorgen Marlies,
Ik wil nog even terugkomen op ons gesprek van gisteren. Zou je voor mij de toezegging die wij van jullie kant
hebben gekregen voor mij even willen bevestigen via de mail. Ik weet dat het sterk afhangt van het te besteden
budget voor 2013/2014.De reden dat ik dit aan je vraag is namelijk dat ik een stukje wil zetten in ons wijkblad
`t slootje. Op die manier houden wij onze wijkbewoners op de hoogte van de ontwikkelingen over de
Bosgroet.
Bij voorbaat alvast bedankt.
Met Vr. Groeten Hans”
Antwoord
“Subject: FW: Speelveld Bosgroet
Beste Hans,
Onderstaand onze reactie.
Onlangs is het speelveld aan de Bosgroet besproken met medewerkers van gemeente Langedijk.
Hans Stoop en René Vagevuur waren als vertegenwoordigers uit de wijk aanwezig bij dit gesprek.
Het grasveld aan de Bosgroet is al een aantal jaren onderwerp van gesprek. De wijk zou graag zien dat dit
veldje je opgewaardeerd wordt met kunstgras.
Het veldje wordt intensief gebruikt door de wijk, met kunstgras zou het veld het hele jaar bespeelbaar zijn.
Helaas zijn er door bezuinigingen onvoldoende financiën beschikbaar om het veld in 2013 te renoveren.
De hoop nu gevestigd op 2014. Er is afgesproken dat het veld met prioriteit behandeld zal worden. Als er meer
bekend zullen wij u hierover informeren.
Tot die tijd is het hopen op een positieve uitslag voor “ons” veldje aan de Bosgroet.
Groet,
Marlies Maat”

Burendag / Rommelmarkt 2012
De landelijke burendag werd 22 september 2012 ook in Langedijk gevierd.
In de wijk Mayersloot-West had de Wijkraad een rommelmarkt
georganiseerd op de parkeerplaats van De Binding.
Koffie, limo en koek werden gratis verstrekt. Met de verkoop waren de
meeste standhouder(tje)s tevreden. Ook voor de volwassenen was er
voldoende koopwaar en zo gingen schoenen, kleding, een printer en een
wereldbol gemakkelijk in andere handen over.
Martha Wiersma
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Herkent u het bovenstaande? Kom dan eens naar ‘Doet en Ontmoet’.
Eens per week organiseert Wonen Plus Welzijn een ‘Doet en Ontmoet’-bijeenkomst waar u terecht kunt om vragen te
stellen, voor gezelligheid, om anderen te helpen of te ontmoeten. We vullen met elkaar de middagen in, afhankelijk van
wat een ieder wil en kan. Verschillende activiteiten per middag, waarbij u zelf bepaalt waar u aanschuift of waar u
anderen voor wilt vragen.
Elke maandagmiddag bent u van 13:30 tot 16:00 uur welkom in De Binnemikke,
Pompesloot 112, Broek op Langedijk. Voor meer informatie: tel: 0226-318050 of e-mail: h.hink@wonenpluswelzijn.nl

Rabobank fiets-sponsor-tocht 2012
Rabobank fiets-sponsor-tocht was ook dit jaar weer een groot succes!
Op 12 juni 2012 zijn we weer massaal voor de Wijkraad Mayersloot-West op de fiets gesprongen om voor de
vereniging sponsorgeld van de Rabobank bij elkaar te fietsen.
Het was een gevarieerde tocht met veel deelnemers, waardoor de stemming er al vroeg inzat.
Onderweg was er weer gelegenheid om aan te sterken en het innerlijke te verzorgen.
We hopen dit volgend jaar weer te herhalen en bedanken de vele deelnemers die zich voor de Wijkraad Mayersloot–
West hebben ingezet. Chapeau!!
Martin de Wit, Voorzitter

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

www.mayerslootwest.info
Wijkraad Mayersloot-West
Keppelsloot 4, 1721 HJ Broek op Langedijk

www.nettune.nl

E-mail: secretaris@mayerslootwest.info
Redactie: webmaster@mayerslootwest.info

