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 `t Slootje Wijkblad van Mayersloot-West 
Van de voorzitter (in overleg met wijkagent de heer Brandwijk) 
 
Veiligheid en veiligheidsbeleving. Wie is waar nu precies voor verantwoordelijk? 
 
Op zich is dit een eenvoudige vraag en het antwoord hierop lijkt zo makkelijk. 
Niets is echter minder waar. De afgelopen tijd komen er bij de wijkraad regelmatig vragen binnen over dit onderwerp.  
Wat is het geval? In de wijk wordt door een aantal jonge wijkbewoners overlast veroorzaakt waardoor de veiligheidsgevoelens 
van wijkbewoners negatief worden beïnvloed. Het gaat hierbij dan voornamelijk over baldadig gedrag, vernielingen, diefstal,  
onheuse bejegening en intimidatie. Dit gedrag vond niet alleen plaats tijdens “luilaknacht” maar ook op andere momenten. 
Alhoewel de wijkraad in haar statuten de veiligheidsbeleving in de wijk als één van de doelen heeft gesteld, is het echter niet 
alleen de wijkraad die hier aandacht aan dient te schenken. Zorgen voor veiligheid en het aanspreken op gedrag is een taak van 
u (de wijkbewoners) en de politie waarbij de rollen niet direct en exact zijn aan te geven. In eerste instantie lijkt de gewenste 
vorm van verantwoordelijkheid te liggen bij de minderjarigen zelf èn bij hun ouders/opvoeders.  
Het lijkt logisch dat, indien de kinderen hun verantwoordelijkheden zelf niet kunnen dragen, er voor de ouders/opvoeders een  
belangrijke rol is weggelegd. Maar weten ouders altijd precies wat hun kroost uitvoert? Helaas niet! 
Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de wijkbewoners. Zij ondervinden immers de overlast en kunnen de overlastveroor-
zakers en de daarvoor verantwoordelijke ouders aanspreken op het gedrag van hun kinderen. 
Maar wat nu te doen als aanspreken op gedrag, zowel van de kinderen als hun ouders, niet het gewenste effect heeft en de  
situatie alleen maar erger maakt? 
In zo’n situatie komt de rol van hulpverleners om de hoek kijken. Het is hierbij van belang dat de overlast door u wordt gemeld 
bij de politie. Zonder meldingen kan en wil de politie niets doen aan het probleem. Indien er geen melding wordt gemaakt van 
ongewenste situaties in de wijk is er kennelijk geen  
probleem en wordt er ook geen (politie)capaciteit ingezet. 
 
Om overlast te melden kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene politienummer 0900-8844.  
In ernstiger gevallen waarbij direct hulp gewenst is, kunt u bellen met het alarmnummer 112. 
 
Ik wens u verder veel plezier met het lezen van de vierde uitgave van `t Slootje. 
U kunt de uitgaven van `t Slootje ook nalezen op de website. Ook kunt u eventuele reacties geven via de webmail.  
(webpagina: www.mayerslootwest.onweb.nl).  
 
J.W. Schippers,  
Voorzitter Wijkraad Mayersloot-West 

Van de Penningmeester 
 
Geachte wijkbewoner, 
Veel mensen dragen de Wijkraad een warm hart toe. Momenteel hebben zich al 164 leden aangemeld. Er zijn zelfs leden, die 
naast het lidmaatschapsgeld extra doneren. Hartelijk dank daarvoor. Ik hoop echter, dat de mensen die dit lezen en nog geen lid 
zijn, wakker worden en alsnog een bijdrage van € 5.- willen overmaken naar: Rek. Nr.: 3108.67.827, t.n.v. Wijkraad Mayersloot-
West, Schildersloot 34, Broek op Langedijk. Vergeet a.u.b. niet uw adres te vermelden!!!! 
 
De volgende mensen zijn lid geworden, maar hebben verzuimd hun adres te vermelden: De fam. Stroe, S. van Zelm, G.E. Jansen, 
A. Jansen, A.G.T. Harte, R. de Graaf en H. de Jong. Ik heb getracht de adressen te achterhalen, maar het is me niet gelukt.  
Als bovengenoemde mensen geïnformeerd willen blijven kunnen ze alsnog hun adres kenbaar maken bij de penningmeester,  
Schildersloot 34. Tel.: 320381. Het eerstvolgende `t Slootje (verschijningsdatum in september 2006) zal alleen worden  
verspreid onder de leden, dus geen lid of geen adres bekend, betekent geen informatie.  
Nogmaals dank, dat u lid hebt willen worden.  
 
Prettige vakantie. 
Kees Touw (penningmeester) 
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Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Langedijk & De Wijkraad Mayersloot-West presenteren: 

Bouwdorp Mayersloot-West 2006  
 
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, wederom een  
Bouwdorp voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Dit jaar zal dit gebeuren op een nieuwe locatie: het grasveld aan de 
Zandsloot, dat grenst aan het Welzijnscomplex Binnemikke. 
 
Vanaf dinsdagmiddag 29 augustus t/m vrijdagochtend 1 september krijgen de kinderen  
de gelegenheid om met beschikbaar gesteld materiaal een echte hut te bouwen.  
Dit jaar heeft het Bouwdorp het thema “Ridders en Jonkvrouwen”. Het is de  
bedoeling dat er stevige burchten en kastelen gebouwd gaan worden. Dat zal wel  
moeten, want dit jaar zal er, in de nacht van donderdag op vrijdag, voor het eerst,  
onder toezicht, in de hut overnacht mogen worden. Op vrijdagmiddag wordt het  
‘nieuwe koninkrijk’ uiteindelijk officieel geopend en kan iedereen het komen  
bezichtigen. Die middag zal (tijdens de prijsuitreiking) tevens duidelijk worden welk 
bouwwerk 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 29 augustus t/m 1 september 2006. 
Wat kost dat nou? Deelnemen aan het Bouwdorp kost € 7,50. Dit is inclusief drinken, snoep, een aandenken 
en het vrijdag-ochtend-ontbijtje.  
 
Aanmelden? 
Kinderen kunnen t/m 21 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.  
 
Hulp gezocht! 
Om het Bouwdorp goed te kunnen laten verlopen, kunnen we ook uw  
hulp heel goed gebruiken! De organisatie is op zoek naar ouders en vooral 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! 
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Sponsors van 
`t Slootje 

 

Verloskundigen praktijk 
De Zon 

Pompesloot 114  
(De Binnemikke) 

1721 HH  
Broek op Langedijk 
Tel: 0226-345730  
Fax: 0226-345740  

Spoed: 020-5923881 
www. 

dezonverloskunde.nl 
  

E-mail: info@ 
dezonverloskunde.nl 

De (kunst-)nesten voor de huiszwaluwen! 
  
Naar aanleiding van de oproep in de vorige editie van 't Slootje zijn er kunstnesten 
voor huiszwaluwen in de wijk opgehangen. Zoals u op de rechter foto kunt zien is 
er een kunstnest opgehangen volgens de richtlijnen: onder een 20 cm brede daklijst 
in de kleur wit, met de voorzijde naar het noorden. Helaas: het nest is niet  
gebruikt. Misschien laat de natuur zich niet sturen? Op de linker foto een echt nest 
aan de zuidkant van een woning! Wanneer u dit met eigen ogen wilt zien wandel 
dan eens door de Breesloot; de nesten hangen ongeveer tegenover elkaar.  
Lia Hoeymakers & Marina de Vries 

VRAAG: 
 
Wie wil ons helpen bij de knutselclub? 
 
Een van onze huidige medewerkers gaat verhuizen en dus zijn we op zoek naar een creatief persoon die samen 
met kinderen uit de wijk mooie dingen wil maken. 
Frequentie : één keer per maand van oktober tot mei (met uitzondering van de schoolvakanties). 
 
Meer info/aanmeldingen: info@mayerslootwest.onweb.nl 
of schriftelijk via onze postbus bij Keppelsloot 4 te Broek op Langedijk (bij de Phoenix) 

De Knutselclub 
 
Woensdagmiddag 10 mei was het weer zo ver, we gingen iets knutselen voor  
Moederdag. Het vaste groepje kinderen was er weer en ook nu opnieuw waren ze 
erg enthousiast. Het zijn leuke onderzetters geworden, die we mooi hebben  
ingepakt. (zie foto)  
 
Het was namelijk niet de bedoeling,  
dat de moeders het te zien zouden 
krijgen.  
De data voor het nieuwe  
seizoen zijn nog niet bekend, we  
zoeken een vervangster voor Karin  
(zie elders in 't Slootje) die gaat  
verhuizen.  
 
Groetjes,  
Karin & Anita 

Lijmbedrijf Bakker 
 

06-53718605 



 
 
 
 
 E-mail: info@mayerslootwest.onweb.nl 
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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. U kunt het bedrag ook 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 

Nexite Internet 
Webhosting 

Domine registratie 
Webhosting 

ADSL 
Bosgroet 104 

Zuid-Scharwoude 
Tel: 0226-340009 

www.nexite.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  
F: 0226-313708 

info@ 
tapijtengordijncentrum.nl   

Wijkvoetbal/volleybal toernooi Mayersloot-West 2006 
 
Zondag 2  Juli werd wederom het wijkvoetbal/volleybal toernooi georganiseerd, door  
wijkraad Mayersloot-West. Ondanks de tropische temperatuur, werd er een verhitte 
strijd geleverd om de wisseltrofeeën.  
Toen de rookpluimen waren opgetrokken,werd duidelijk dat de FC Amelsgroet bij  
het voetbal opnieuw met de eer ging strijken. De kampioen van vorig jaar kroop tijdens  
de halve finale door het oog van de naald, daar het via strafschoppen won van de  
Troostesgroet.  
 
Bij het volleybal werd verrassend de zittende kampioen onttroond! De mannen van de  
Wiggersgroet verpletterden de kampioen Ad-Hoc met ruime cijfers in twee sets.  
Proficiat!! 
Dank gaat uit naar de Hoofdsponsor Supermarkt Vomar te Broek op Langedijk. 
Overige sponsors zijn: Lijmbedrijf Bakker, Hink sport, Dekker BV Chrysantenstek en  
Restaurant De Burg. 
 
Groetjes en tot volgend jaar! 
Mark Bakker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer foto’s? Kijk op  
    onze website 
 


