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Wijkschouw 2011 
 
Tijdens de laatste bijeenkomst van het dorpsplatform Broek op Langedijk/deel Zuid-Scharwoude was er een bewoner 
welke insprak over de Bosgroet. 
Op de Bosgroet is veel parkeeroverlast. Veelal veroorzaakt door de bewoners zelf. We hebben in de vergadering 
afgesproken dat we eerst met de bewoners in gesprek gaan. We zijn dan, de Wijkraad, de politie en de gemeente.  
Verder willen we ook kijken naar het speelveld aan de Bosgroet. Daar wordt veel gebruik van gemaakt en het veld is niet 
goed.  
 
Op woensdag 26 oktober van 16.00 tot 17.00 uur zal er een wijkschouw worden gehouden. De bewoners van de 
Bosgroet worden door ons uitgenodigd via een bewonersbrief.  
  
Met vriendelijke groet,  
M.E. (Marlies) Maat / Dorpsbeheerder 

Sporttoernooi Mayersloot-West 2011 
  
Onder prima weersomstandigheden werd op 2 en 3 juli jl. het jaarlijkse 
sporttoernooi gehouden. Op 2 juli was het de beurt aan de voetballers 
waarbij zich 125 jongens en meisjes verdeeld in 4 categorieën hadden 
opgegeven om te strijden voor de titel kampioen Mayersloot-West 
2011.  
 
De organisatoren waren zeer verrast door de grote opkomst.  
In elke categorie waren er 3 prijzen te verdelen en iedere deelnemer ging naar huis met een vaantje. Iedereen ging dan 
ook met een voldaan gevoel huiswaarts en kon terugkijken op een geslaagde dag.  
 
Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door verschillende sponsors uit Langedijk.  
 
Zondag 3 juli waren het de volleyballers uit de verschillende wijken die de strijd met elkaar aangingen om de felbegeerde 
titel kampioen van Mayersloot-West 2011. Liefst zeven teams hadden zich hiervoor aangemeld. Er werd een hoop strijd  
geleverd door de mannen en vrouwen, maar het plezier hebben in het sporten stond hierbij voorop. Daar gaat het 
uiteindelijk toch ook om.  
 
Mocht u de uitslagen van de beide toernooien willen inzien, dan verwijs 
ik u graag naar onze site www.mayerslootwest.info 
 
Tot slot wil ik Deen Supermarkt en Bakkerij Jonker en de Vomar 
enorm bedanken voor hun sponsoring op het gebied van 
versnaperingen.  
 
Al met al kan de organisatie terugkijken op een geslaagd weekend en 
hopen volgend jaar weer op een grote opkomst. 
 
Sport commissie Wijkraad Mayersloot-West 
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Viswedstrijd 2011 
 
We hebben nu voor de tweede keer dit jaar geprobeerd de viswedstrijd te  
organiseren, maar helaas was de opkomst heel laag. Dit komt mede door de korte 
voorbereidingstijd waardoor niet iedereen tijdig op de hoogte was. 
Daarom hebben we nu alvast een nieuwe datum om er toch ook dit jaar weer een 
succes van te maken.  
Zaterdag 5 november om 16.00 inschrijven en van 16.15 tot 17.15 vissen bij de gans.  
De viswedstrijd kan allen doorgaan bij minimaal 10 inschrijvingen.  
Email: viswedstrijd@mayerslootwest.info. Kosten: € 1,- per kind.  

 
 
 
 

BOUWDORP 2011 GROOT SUCCES 
 
Het Bouwdorp Mayersloot-West heeft een zeer afwisselende week 
achter de rug. Het begon dinsdag met regen en een heel nat veld 
en eindigde vrijdag met prachtig zonnig weer. 
 
Teleurstelling was er alleen op vrijdagochtend toen bleek dat  
vandalen de vijf mooiste hutten hadden vernield en uit de legertent, de poffertjesplaten en mixer hadden  
weggenomen. Gelukkig lieten de organisatie en de kinderen zich niet uit het veld slaan en bouwden ze snel alles 
weer op. ’s Middags waren er ruim 200 bezoekers die over de aangelegde palletstraat alle bouwwerken kwamen 
bekijken. Een draaiorgel gaf hierbij een gezellige sfeer die goed paste bij het thema “Ik hou van Holland”.  
 
De kinderen hadden verschillende hutten getimmerd, waaronder een viskraam, dropkraam, oliebollenkraam, 
poffertjeskraam en haringkraam. Natuurlijk ontbraken de molens, ophaalbruggen en trapgevelhuizen ook niet. 
Dankzij de prachtige beschilderingen zag het dorp er vrolijk uit. Sommige kinderen probeerden de jury,  
bestaande uit de drie directeuren van Langedijker bouwbedrijven, gunstig te stemmen door ze flink te trakteren.  
 
De prijswinnaars waren heel trots op hun bouwwerk. Zij kregen uit handen van Liesbeth Leegwater van Kern8 
Jongerenwerk een mooie trofee en een cadeaubon.  
De winnaars zijn “Pluk van de Petteflet”(eerste), “de Spelersbus van Oranje” (tweede) en het  
“Zaanse huisje” (derde). De originaliteitprijs was voor “Hansje Brinker”.  
Foto’s van het bouwdorp zijn te vinden op www.mayerslootwest.info of op Facebook. 

Beste (Sport)vrienden uit Mayersloot-West, 
  
Als ouders zijnde van de voetballende jeugd uit de wijk, zal het u niet ontgaan zijn dat het sportveld aan de  
Bosgroet, waar wij als Wijkraad het jaarlijkse sporttoernooi houden, in een slechte staat verkeert. 
Tot op heden gaat het nog steeds goed maar men kan er een keer op wachten totdat de jeugd een  
(enkel)blessure of anderszins oploopt doordat het veld enorm ongelijk is. Nu ben ik afgelopen jaar al menig keer 
bij de gemeente langs geweest om te horen of hier iets aan te doen is. Uiteindelijk is dit allemaal niet voor niets 
geweest en heeft de gemeente ons als Wijkraad toegezegd het sportveld mee te nemen in het plan omtrent het 
opknappen van de speelvelden binnen de Gemeente Langedijk. Als sportorganisator heb ik, samen met alvast de 
steun van één ouder, de eerste vergaderingen hierover al achter de rug. Mocht u na het lezen van mijn verhaal 
van mening zijn dat hier inderdaad iets aan gedaan moet worden, stuurt u mij dan gerust een email zodat ik dat 
kenbaar kan maken aan de Gemeente bij de volgende vergadering. Mijn e-mailadres is jg.stoop@quicknet.nl.  
Ook de volleyballers onder ons kunnen mij uiteraard hun steun doormailen.  
Alvast iedereen bedankt en steun de Wijkraad! Ik zal proberen om na elke vergadering jullie hierover op de 
hoogte te houden.   
Groetjes van de Sportorganisator van de Mayersloot-West. 



 
 
 Hartstilstand? Help dan snel!  

 
Word AED-vrijwilliger en geef het slachtoffer van een hartstilstand de kans op een toekomst 
 
Elke week krijgen 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Bij een hartstilstand is 
het erg belangrijk dat de patiënt binnen zes minuten een elektrische schok met een defibrillator krijgt 
toegediend. Dat vergroot de kans op herstel aanzienlijk. Een hartstilstand kan zomaar gebeuren. Thuis, op een 
sportveld of in de supermarkt bijvoorbeeld. Veel ondernemers en verenigingen vinden het belangrijk om in zo’n 
geval direct te kunnen handelen. Zij hebben daarom een Automatische Externe Defibrillator (AED) aangeschaft. 
Veel mensen kunnen met zo’n AED omgaan. Zij hebben daarvoor een EHBO- of BHV-cursus gevolgd. 
 
Soms overkomt iemand een hartstilstand die niet in de buurt van zo’n apparaat is. Maar ook dan is het belangrijk 
om binnen zes minuten een schok toe te dienen. De gemeente Langedijk maakt zich sterk voor een dekkend  
zes minuten-netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s). Dat betekent dat overal in Langedijk 
binnen een straal van een paar honderd meter een defibrillator 24 uur per dag voor handen is. In geval van een 
112-melding van een hartstilstand worden gecertificeerde vrijwilligers per sms opgeroepen om een van die 
AED’s te bedienen. Zo kan er al levensreddend gehandeld worden terwijl de ambulance onderweg is. 
 
Help ons levens te redden! 
Op 19 december 2011 wordt het netwerk in Langedijk operationeel. Daarvoor zijn meer dan 500 vrijwilligers 
nodig. Hun hulp is (levens)belangrijk! Bent u in het bezit van een geldig EHBO diploma, bent u BHV’er of heeft u 
een AED-certificaat? Dan kunt ook u helpen! Meldt u vandaag nog aan. Dit kan rechtstreeks via 
www.burgeraed.nl. Kunt u nog geen AED bedienen, kijk dan eerst op www.gemeentelangedijk.nl voor meer 
informatie over cursussen. De EHBO verenigingen in Langedijk organiseren verschillende cursussen.  
De kosten zijn € 30,- en wie zich vervolgens aanmeldt als AED vrijwilliger, krijgt €10,- korting. 
 
Geef slachtoffers van een hartstilstand een kans op een toekomst!  
 
Ria Späth, Beleidsmedewerker Wmo en Volksgezondheid 
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Burendag / Rommelmarkt 2011 
 
Op 24 september was het Burendag en werd er een rommelmarkt gehouden bij 
de Binding in Zuid-Scharwoude. We hebben bij het Oranje Fons subsidie en bij 
de gemeente toestemming gevraagd en gekregen. Bij slecht weer mochten we 
zelfs de rommelmarkt binnen in de Binding houden maar dat was gelukkig niet 
nodig. Aanvankelijk kregen we weinig aanmeldingen maar na verspreiding van 
flyers door de hele wijk, ontvingen we uiteindelijk 28 aanmeldingen.  
 
Voor standhouders en publiek was er gratis koffie, thee, sneetje krentenbrood en koek. Voor de kinderen was 
er limonade, chips en snoep. Er werd voor de kinderen ook een straat-tekenwebstrijd gehouden waar mooie 
prijzen mee te winnen waren. De prijswinnaars waren: in de categorie 5-8 jaar: Jara + Marieke en in de 
categorie 9-12 jaar: Emma, Gwen en Senna.  
Het was ’s morgens heel bedrijvig maar aan het begin van de middag werd het wat rustiger, waarschijnlijk mede 
door het prachtige weer. Alle standhouders hebben een leuke en geslaagde dag gehad. Daarom hebben we 
besloten om volgend jaar tijdens Burendag weer een rommelmarkt te organiseren. We houden u op de hoogte.  
Wij kijken terug op een zeer geslaagde en zonnige dag.  
 
Martha Wiersma 

Sport Servicepunt Langedijk introduceert schooljaar 2011/2012 de Pleinspeeldagen in Langedijk.  
De Pleinspeeldagen (PSD) zijn sportieve activiteiten die om de vier weken in elke wijk van Langedijk op een 
plein of veldje georganiseerd worden. Iedereen kan hieraan meedoen en er zijn geen kosten aan verbonden.  
In onze wijk wordt de PSD gehouden aan het speelveld van de Bosgroet. 
 
Kijk voor meer informatie en het rooster op onze website www.mayerslootwest.info.  
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Sponsors van 

`t Slootje 

 
Oostelijke  
Randweg 4 

Nrd-Scharwoude 
Tel: 0226-312891  

De Helling 2            
Sint - Pancras 

Tel: 072-5641307 

Dulleweg 4 
B.O.L 

Tel: 0226-313833 
www.binkbouw.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De Geus Sports Club  

Bijlestaal 64  
1721 PW  

Broek op Langedijk 
www.geus.nl 

NetTune bv 
Schuit 16/K 

1724 BD 
Oudkarspel 

www.nettune.nl 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 
 
E-mail: secretaris@mayerslootwest.info  
Redactie: webmaster@mayerslootwest.info 

Gastouders gezocht! 
Bezorg een Armeens kind een onvergetelijke vakantie. 
 
Voor de periode 15 januari - 12 februari 2012 zoekt Paxkinderhulp Alkmaar nog  
gastgezinnen. Afgelopen jaar (2011) zijn wij voor het eerst gastgezin geweest voor 
PaxKinderhulp Alkmaar. Wat is dat een mooie ervaring geweest! 
 
Een maand lang hebben Hripsimee (11 jaar) en Mane (9 jaar) uit Armenië bij ons 
gewoond. In het begin is het best even intensief omdat je de kinderen moet leren hoe 
alles er bij ons aan toe gaat. De normaalste dingen zoals douchen, tanden poetsen en op 
tijd naar bed gaan moeten geleerd worden. Daar ben je de eerste dagen bijna 24 uur per 
dag mee bezig. Maar wat een geschenk als de kinderen dat zonder problemen doen en 
steeds meer gaan genieten. Voor onze eigen kinderen (11 & 12 jaar) was het ook een 
mooie ervaring.  
Een andere taal leren, Hripsimee & Mane meenemen naar de sportclub, samen huiswerk 
maken, spelletjes doen, wegwijs maken op de Nintendo, winkelen en nog meer van deze 
voor ons "normale" zaken. 
Hripsimee & Mane spraken een beetje Engels dat maakte het communiceren wel wat 
makkelijker. 
Na een prachtige maand kwam het afscheid. Een moeilijk moment omdat de meiden echt 
een deel van ons gezin waren gaan uitmaken. Een hele dikke knuffel als afscheid en toen 
met dikke tranen de meiden uitgezwaaid. 
Daarna begon voor ons gezin het gewone leven weer. Ook weer heerlijk en dan zie je pas 
hoe leuk we het hebben gehad, hoeveel we gelachen hebben maar ook hoeveel tijd en 
energie het gekost heeft. Voor ons zeker voor herhaling vatbaar en wij kijken alle vier uit 
naar 2012! 
Wilt u ook zo’n ervaring? Voor de periode 15 januari - 12 februari 2012 zoekt 
Paxkinderhulp Alkmaar nog gastgezinnen. 
20 Armeense kinderen worden per tweetal geplaatst  
en maken voor 4 weken deel uit van het gastgezin.  
 
Om de gastgezinnen te ontlasten, zijn er driemaal per 
week gezamenlijke uitstapjes en activiteiten. 
 
Heeft u interesse of wilt u meer informatie,  
neem dan een kijkje op onze website 
www.paxkinderhulpalkmaar.nl  


