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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?
Wie?
Locatie?

Op zaterdag 13 juni van 16.00 tot 18.00 uur
Kinderen tot en met 13 jaar
Aan het park van Mayersloot-West met de stenen gans,
aan de kant van de Breesloot

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).

Sporttoernooi 2009
Ook dit jaar organiseert de werkgroep sport van de wijkraad Mayersloot-West
weer een sporttoernooi op het voetbalveld aan de Bosgroet op zondag 21 juni 2009.
Het voetbaltoernooi is voor de jeugd van 6 tot 15 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.
Tevens 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 op per e-mail, post of telefonisch, gegevens vind je hieronder.
Voor voetbalteams: de heer Patrick Schouwink
Tijmensgroet 79, Tel: 06-13 940 373
Of stuur een e-mail naar: sport@mayerslootwest.info
Voor volleybalteams: de heer Hans Stoop
Tel: 0226-314 146
Of stuur een e-mail naar: jg.stoop@quicknet.nl
Graag tot ziens op het sporttoernooi op zondag 21 juni a.s!
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WIJK TE KIJK
Terugblik op de Wijk te Kijk-dag 2009 van de Mayersloot-West.
De wijkraad Mayersloot-West heeft op 3 april voor de 2de keer een Wijk te Kijk-dag georganiseerd. Vanaf de
opening was het in de Binnemikke gezellig druk. Iedereen die binnenkwam werd aangetrokken door de geur van
versgebakken wafels.
Dit jaar waren er veel wijkbewoners die hun hobby op een kraam
lieten zien: kralen breien, boogschieten, lego, kaarten maken enz.
Stichting Welzijn Ouderen en het zorgteam van Horizon waren
aanwezig met informatie over hun activiteiten. De kinderen hebben
zich prima vermaakt met sjoelen en het maken van paasknutsels.
De paashaas deelde royaal paaseieren uit die door de Vomar
waren gesponsord. Het schminken was ook weer een succes.
De SWO verzorgde een demonstratie linedance, waarbij ook de
voeten van de bezoekers van de vloer gingen. Ook door de streetdancemeiden van BSV-Odis werd een flitsend optreden gegeven.
De organisatie kijkt weer terug op een geslaagde Wijk te Kijk-dag.
Voor meer informatie kijkt u op: www.mayerslootwest.info

Rommelmarkt Mayersloot-West
De ochtend begon niet geweldig! De regen kwam met bakken uit de hemel en de
buienradar beloofde tot 11 uur ook al niet veel goeds. Maar inderdaad na 11 uur werd
het droog en er kwamen steeds meer mensen die hun spullen neer gingen zetten.
Ook werd het drukker met kijkers en kopers.
Op het speelveld was er een springkussen. Je kon er koffie, koek en snoep kopen, en
zelfs appels en aardbeien met chocolade.
Het was er zo gezellig!
De mensen die ik gesproken heb waren erg tevreden en ik ook!
En daarom doen we het volgend jaar nog een keertje. Dan hoop ik dat het ook in de ochtend mooi weer is
zodat het nog beter gaat lopen en nog drukker wordt!
Pleun Grevink
Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,

Prijsvraag!!!

Waar in de wijk??????

Kijk goed om je heen en 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.
Je maakt kans op een cadeaubon van
Succes!

€ 10,- !!!!
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Wijkraad Mayersloot-West & stichting Welzijnsbevordering Kern8
presenteren:

BOUWDORP MAYERSLOOT-WEST 2009
Programma: Op dinsdag 11 augustus worden de kinderen om 10.00 uur op het
grasveld aan de Zandsloot verwacht. Tijdens de eerste morgen worden de bouwgroepjes gevormd en ga je je, tot 12.00 uur, vooral bezig houden met het bedenken
van een (bouw)plan en het verzamelen van het benodigde materiaal.
Dit jaar is het thema Europa en we verwachten daarom dat er mooie grote, bekende
bouwwerken vanuit heel Europa gebouwd gaan worden! Tussen de middag is het
terrein gesloten. Vanaf 13.30 tot 16.00 uur kan er gestart worden met het bouwen
van jullie ontwerp.
Op woensdag 12 augustus en donderdag 13 augustus kan er van 10.00 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16.00 uur gebouwd worden. Tussen de middag wordt er thuis gegeten, behalve op de vrijdag.
Op vrijdagmorgen 14 augustus kan er van 10.00 tot 12.00 uur nog aan de bouwwerken gewerkt worden, maar daarna
moeten ze ook echt af zijn. Tijdens de middagpauze gaat er namelijk gejureerd worden en ‘s middags is de prijsuitreiking en
het “sightseeing Europe”. Daarna zullen de hutten (hoera!) gesloopt worden en gaan we al het hout weer verzamelen.
De exacte tijdstippen worden later bekend gemaakt.

Begeleiding en Organisatie: Het Bouwdorp Mayersloot-West wordt georganiseerd door de Wijkraad

Mayersloot-West met ondersteuning van stichting Welzijnsbevordering Kern8. Het begeleidingsteam van het Bouwdorp zal
bestaan uit mensen van de Wijkraad, aangevuld met de ouders die zich aangemeld hebben om een dag(deel) te komen
helpen. De coördinatie van de week ligt in handen van Liesbeth Leegwater en Ina Bonsel. Mocht je vragen en/of problemen
hebben, dan kun je altijd bij deze mensen of bij één van de andere begeleiders terecht.

Kosten/ Inschrijving: Deelnemen aan het Bouwdorp kost € 10,-, inclusief drinken, snoep en een aandenken.
Het deelnamegeld kan samen met het inschrijfformulier ingeleverd worden op 4 juni van 15.00-17.00 uur of van
19.00-20.30 uur in de ruimte van de wijkraad Mayersloot-West. Het adres is Keppelsloot 4, hoofdingang OBS De Phoenix.
Na betaling ontvang je een polsbandje, dat je gedurende de hele week moet dragen en een brief met belangrijke zaken voor
tijdens die week.

Aansprakelijkheid: De Wijkraad en Kern8 zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies of letsel berokkend aan
de deelnemers, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard
voor schade ontstaan door het gebruik maken van de ter beschikking gestelde materialen. Tenslotte zijn de Wijkraad en
Kern8 niet aansprakelijk i.g.v. misdragingen door de deelnemers zelf. De leeftijdsgrenzen hebben we niet voor niets gesteld.
Het verzoek, ook aan ouders, om zich hier aan te houden.

Regels: Het Bouwdorp is een vakantieactiviteit, maar toch zijn er enkele regels waar je je aan dient te houden.

Het overtreden van deze regels heeft altijd consequenties en kan uiteindelijk leiden tot uitsluiting van deelname. Dit zijn de
regels waar je je aan moet houden:

1.

Het is verboden om buiten de reguliere (werk)tijden (van 10.00-12.00 uur en van 13.30-16.00 uur) aan je hut verder te bouwen
en/of op het terrein aanwezig te zijn.
2.
Instructies van de begeleiders en/of de coördinator dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Het begeleiden van het Bouwdorp
gebeurt namelijk niet alleen op vrijwillige basis, maar ook op basis van vertrouwen. Wanneer dit vertrouwen geschaad wordt,
zullen er maatregelen worden genomen.
3.
Het is verboden om mechanisch aangedreven gereedschap te gebruiken.
4.
Het speciale polsbandje moet de hele week worden gedragen. Kinderen die geen bandje dragen, zullen van het terrein worden
verwijderd.
Meedoen betekent niet alleen bouwen, maar ook afbreken en opruimen! En vooral op dat laatste zal dit jaar streng worden toegezien.

Meer informatie: Mochten er toch nog onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met Liesbeth Leegwater,

06-47165233 of mail naar liesbeth.leegwater@kern8.nl. Voor het inschrijfformulier kijk op www.mayerslootwest.info

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

NetTune bv

Voorburggracht 311
1723 HP
N-Scharwoude

www.nettune.nl
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De overhaal

De overhaal is na de wintermaanden weer in gebruik
genomen. Dit was echter voor korte duur, want hij is al
weer enige tijd buiten werking door technische
mankementen.
De aanpassingsplannen om de overhaal elektrisch bediend
te maken, raken nu steeds verder naar een definitief
ontwerpplan. Om vooral de veiligheid tijdens het gebruik te waarborgen, heeft de arbocommissie ook haar advies hierover uitgebracht. Dit betekent dat er ook dit seizoen
nog geen gebruik van kan worden gemaakt, maar waarschijnlijk volgend jaar wel.
We houden u op de hoogte.

Winkelcentrum Broekerveiling
Winkelcentrum Broekerveiling en het hele gebied er om heen gaat flink veranderen.
Na jaren van onderhandelingen tussen de betrokken partijen is er nu een plan in
ontwikkeling om het winkelcentrum en het gebied er om heen te gaan herinrichten.
Met nadruk wijs ik erop dat de plannen nog niet definitief zijn, maar nog in ontwikkeling
zijn. Zoals de plannen er nu uitzien wordt het winkelcentrum uitgebreid en komen er
twee parkeerdekken, het bestaande parkeerterrein moet ruimte gaan maken voor een
appartementencomplex met op de beganegrond winkels enz.
En een plein tussen dit complex en het winkelcentrum, welke aan de kant van het
museum aan het water grenst en met terrassen wordt ingericht.
Er gaat ook veel aandacht naar de doorvaarbaarheid van het gebied, zodat dit aansluit
tussen Mayersloot-West en het Oosterdelgebied.
Zo staat er een brug geplant in het fietspad langs de Binnemikke en een in de Zandsloot.
Verder komen er veel parkeerterreinen zowel voor bezoekers van het winkelcentrum
als voor het museum. Het timmerdorp zal dus ook moeten gaan uitkijken naar een
andere locatie als de plannen worden gerealiseerd. Er komt ook woningbouw in het
gebied tussen de Westelijke Randweg en het winkelcentrum, welke ook een landelijk
karakter krijgt met veel water erom heen.
Dit zijn een aantal punten uit de plannen, welke steeds verder zullen worden ontwikkeld
en die we met belangstelling blijven volgen.
Martin de Wit, voorzitter wijkraad Mayersloot-West

Bent u nog geen lid van Wijkraad Mayersloot -West?
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

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

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

