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VISWEDSTRIJD 
 
Zaterdag 9 juni was het dan zover… Onze eerste viswedstrijd!!! 
18 Deelnemers hadden zich aangemeld. De jongste deelnemer was 4 
jaar, de oudste 12 . Met hulp van ouders, grootouders en andere  
belangstellenden werd er van 16.00 – 18.00 uur fanatiek gevist aan de 
Breesloot. Hengelsportvereniging Langedijk en Visclub De Schele 
Posch hebben een prima ondersteuning gegeven met advies, indelen 
van de plaatsen, meten van de vis, nieuwe haakjes, enz. enz. 
Tijdens de wedstrijd werden de deelnemers en belangstellenden  
getrakteerd op iets lekkers en iets te drinken. 
Om 18.00 uur was het dan zover: de prijsuitreiking!  
Er waren een 1e, 2e en 3e prijs en een prijs voor de grootste vis. 
 
De uitslag: 
De 1e en 2e prijs/ gedeelde eerste prijs (4 vissen) werden gedeeld door Bram Gongrijp 
en Jens Hof. Deze heren hebben geloot om de viskoffer en de nieuwe, complete hengel.  
De 3e prijs was voor Jordy Smit met 3 vissen. Hij ging naar huis met een mooi schepnet. 
De prijs voor de grootste vis was voor Ian Noah. 
Hij heeft 1 vis gevangen, maar WEL een hele  
grote, namelijk 26 centimeter lang!! Hij ging naar 
huis met een Supergroot waterpistool. 
Alle prijswinnaars nogmaals gefeliciteerd en veel 
plezier met jullie prijzen! 
 
Wij als wijkraad willen iedereen bedanken voor 
zijn/haar deelname en zien jullie graag volgend 
jaar weer terug bij onze tweede viswedstrijd. 
 
Jellie Wit-Barten / secretaris 

Van de Penningmeester 
 
Geachte wijkbewoner, 
 
We hebben er al weer 6 maanden opzitten in 2007. 1,5 Jaar is de Wijkraad al weer een vereniging. Mede door uw steun 
is dit mogelijk geworden. Tot op heden hebben zich maar liefst 198 huishoudens aangemeld. 
Diverse mensen hebben hun lidmaatschap voor 2007 betaald. Naast het lidmaatschapsgeld hebben ook een aantal  
mensen een extra bijdrage gestort. Hartelijk dank hiervoor. 
 
Echter, van veel huishoudens heb ik de financiële steun (lees het lidmaatschapsgeld van € 5.-) nog niet  mogen ontvangen. 
Als u onze wijk ook in 2007 weer een warm hart toedraagt, stort u dan € 5.- op: 
Rekening Nummer: 3108.67.827, Wijkraad Mayersloot-West, Schildersloot 34, Broek op Langedijk. 
 
Vergeet niet Uw adres te vermelden a.u.b. !!!! 
 
Dankzij uw financiële bijdrage kunnen we ook dit jaar weer allerlei activiteiten organiseren. 
 
Kees Touw (penningmeester) 
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Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Langedijk & De Wijkraad Mayersloot-West  
 

 presenteren: 
 

 Bouwdorp Mayersloot-West 2007  
 
  

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 
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Langedijk en de Wijkraad Mayersloot-West, 
tijdens de laatste week van de zomervakantie, voor de vierde keer een  
Bouwdorp voor kinderen van 8 t/m 12 jaar op het grasveld aan de Zandsloot 
dat grenst aan het Welzijnscomplex Binnemikke. 
 
Vanaf dinsdagmiddag 14 t/m vrijdagochtend 17 augustus krijgen de kinderen  
de gelegenheid om met beschikbaar gesteld materiaal een echte hut te  
bouwen. Dit jaar heeft het Bouwdorp het thema “PIRATENEILAND”.  
Het is de bedoeling dat er nu eens geen kastelen en huisjes maar... SCHEPEN 
en ROVERSHOLLEN gebouwd gaan worden! Op vrijdagmiddag wordt het 
‘Pirateneiland’ officieel geopend en kan iedereen het komen bezichtigen. Die middag zal (tijdens  
de prijsuitreiking) tevens duidelijk worden welk piratenbouwwerk het mooiste is geworden. 
 
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 (en iets verder 
gelegen wijken) natuurlijk ook van harte welkom zijn!  
Wanneer wordt het Bouwdorp georganiseerd? 
Tijdens de laatste week van de zomervakantie, van 14 t/m 17 augustus 2007. 
 
Aanmelden? 
Kinderen kunnen t/m 6 juli, van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 
18.00 uur aangemeld 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. 
Deelnemen aan het Bouwdorp kost € 8,-. Dit is inclusief 
drinken, snoep en een aandenken. 
 
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 en/of moeders, 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! 
*Deelname aan onze activiteiten is op eigen risico. De wijkraad is niet aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) 
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Tarief Stadsverwarming onvoldoende transparant 
 
Onafhankelijk toezicht op tarieven gewenst. 
 
“De tarieven voor stadsverwarming komen niet transparant tot stand. Bovendien ontbreekt onafhankelijke toezicht 
op de tariefstelling. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat sommige afnemers van stadsverwarming duurder uit zijn 
dan vergelijkbare afnemers van verwarming via een gasaansluiting. 
Dit is tegen de het principe dat de energiebedrijven zelf hanteren, namelijk het niet meer dan anders tarief”.  
Dit staat in het rapport Tariefstelling Stadsverwarming van de Algemene Rekenkamer.  
Dit rapport is te vinden op internet, www.rekenkamer.nl  
 
De uiteindelijke rekening van Nuon is niet alleen afhankelijk van de tariefstelling per Gj. maar ook van het verbruik. 
Zo heeft Nuon een energiewijzer per type woning samengesteld. 
Dit zijn richtlijnen, gemiddeld per jaar. Het werkelijke gebruik is erg afhankelijk van uw eigen energiegedrag. 
 
Vrijstaande woning                      45,00 Gj. 
Twee onder eenkap woning         36,00 Gj. 
Hoekwoning                               31,50 Gj. 
Middenwoning                            27,00 Gj. 
Appartement                              22,50 Gj. 
Flatje                                          20,00 Gj. 
  
Mocht uw verbruik nu erg afwijken van bovenstaand tabel dan kunt u altijd contact opnemen met de Nuon afdeling 
stadswarmte tel: 026 – 8449996. Voor energiebespaartips kijk op www.nuon.nl/energiebesparen 

Hondenpoep  in de wijk 
 
Vanuit de gemeente worden in onze wijk hondenpoepzakautomaten geplaatst. De eerste staat al bij het  
speeltuintje in de buurt van de Zuidersloot. Vanuit de wijkraad hebben wij bij de gemeente verzocht om er in ieder 
geval ook nog 2 te plaatsen bij het veld met de stenen gans zodat ook daar de overlast van hondenpoep wordt 
verkleind. 
Maar natuurlijk is het het belangrijkste dat de hondenbezitter rekening houdt met de medemens. 
Dus laat uw hond niet poepen op plekken waar kinderen spelen of op de straat. Neem altijd een zakje mee om in 
noodgeval de poep van uw hond op te ruimen. 
 
Laat uw hond in ieder geval niet in het gras of op straat poepen! 
 
Vogels in de tuin 
 
Hier zijn wat tips om van uw tuin een vogeltuin te maken. 
 
*Het planten van dichte doornstruiken, dit zijn ideale vogelschuilplaatsen. Zoals: meidoorn/berbers/sleedoorn. 
*Bloeiende planten in de borders, hier komen insecten op af, deze hebben de mezen weer nodig om hun jongen  
te voeren. Zoals: kaardebol/ duizendblad. 
*Bessenstruiken, vogels vinden ze heerlijk het hele jaar door, maar in de winter is dit één van de belangrijkste 
voedselbronnen. Zoals: lijsterbes/hulst/rode karnoelje/vlier. 
*Water, dit is voor een vogel onmisbaar, ze vinden het heerlijk om hier in te badderen. 
Tip: een vogelschaal. Dit is een ondiepe schaal. Het is wel belangrijk om regelmatig het water te verschonen. 
*Een mezenkastje op het noord/oosten gericht. Wel zo ophangen dat de kat er niet bij kan. Als het goed is zorgt 
dit twee maal per jaar voor een levendig schouwspel. 
 
Marina de Vries / Lia Hoeymakers,  
(met dank aan de vogelbescherming) 
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Bezoek de nieuwe website 
www.mayerslootwest.info 

Wijkraad Mayersloot-West 
Keppelsloot 4 
1721 HJ Broek op Langedijk 

 
 
 
 
 

NetTune bv 
Voorburggracht 311 

1723 HP 
N-Scharwoude 

www.nettune.nl 

Zijn uw buren nog geen lid van wijkraad Mayersloot -West?  
Vanaf € 5,- per jaar kunnen zij ook lid worden.  

U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer: 3108.67.827.  
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 

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   

Van wijkagent naar wijkcoördinator ……… 
 
Vaak zegt men: “Vroeger zag je de wijkagent nog wel eens langsfietsen of rijden / was hij veel meer 
zichtbaar aanwezig, maar tegenwoordig is dat er niet meer bij…. ….” Ook komt er dan een hele 
lijst van ongewenste zaken die, als de politie wel direct zichtbaar aanwezig zou zijn geweest, beslist 
niet zouden zijn gebeurd…. (volgens de spreker) 
 
“Wat doen ze eigenlijk wel?” 
 
Andere tijden, andere werkwijze: De wijkagent van 
vroeger is niet meer! Daarvoor in de plaats is er een 
wijkcoördinator. (verder te noemen WCR). Deze 
man/vrouw doet beslist NIET minder werk, maar 
gewoon op een andere manier, met de middelen en 
de tijd die hem/haar ter beschikking zijn gesteld. 
In onze gemeente zijn twee WCR’s actief. Er is een 
splitsing gemaakt tussen het noordelijke en  
zuidelijke gedeelte van onze gemeente. 
 
De wijkcoördinator kun je zien als een spin in het web van: inwoners, scholen, maatschappelijk 
werk, gemeente, kinderopvang, winkeliersverenigingen enz. enz. 
Met als taak de signalen die er komen uit bovengenoemd “web” te verwerken en waar mogelijk 
een oplossing te zoeken/ hulp te bieden. 
 
Elke dag begint met het dagrapport. Hierin staat een overzicht van de meldingen die de vorige dag 
(en nacht) zijn binnen gekomen via 0900-8844 (of soms 112). De dienstdoende ploeg heeft de  
eerste contacten gelegd/zaken mogelijk al afgehandeld. De WCR doet de  vervolgactie en maakt 
een indeling: direct afhandelen of op de agenda zetten voor nader overleg met derden, soms is dit 
nl. echt nodig ….. 
 
Een kort overzicht van enkele andere taken van de WCR: 

• aanwezig zijn bij de vergadering van het Dorpsplatform (1x per maand) 
• bemiddelen bij burenruzies 
• voorlichting geven over zijn werk (winkeliersverenigingen, scholen, dorpsraad enz.) 
• proberen contact te krijgen met “hangjongeren” die overlast geven en hier de 

problemen op te lossen 
• regelmatig door de wijk rijden (op de fiets of met de auto, soms in burger) om ook 

daar op de hoogte te blijven 
• snelheids- en vaarbewijscontroles in het Oosterdelgebied uitvoeren                                 

(en bij overtredingen bekeuringen uitdelen)  
• nog veel en veel meer…. 

 
Tijdens de presentatie van de heer Brandwijk is gebleken dat hij veelomvattend werk heeft,  
veel meer dan je in dit korte verslag kunt weergeven.  
Wilt u contact met hem? Hij is te bereiken via 0900- 8844 

          E-mail: secretaris@mayerslootwest.info 


