
WIJKRAAD 
MAYERSLOOT-WEST 

 `t Slootje Wijkblad van Mayersloot-West 
Van de voorzitter 
 
Hallo wijkbewoners van Mayersloot-West,  
het nieuwe jaar is nog niet zo lang geleden begonnen. Maar binnen het bestuur van onze wijkraad heeft een  
wisseling plaats gevonden van het secretariaat. Mevrouw Jellie Wit-Barten heeft het secretariaat met veel  
enthousiasme en inzet behartigd en namens het bestuur wil ik haar hiervoor hartelijk danken. Maar door het  
starten van een nieuwe studie kon ze door tijdgebrek haar taak als secretaris niet langer combineren.  
 
Daarom zijn we heel blij dat we een waardige opvolgster voor haar hebben kunnen vinden. 
Mevrouw Jannie Janssen neemt nu de taak van secretaris op zich, en we wensen haar daar veel succes mee. 
 
Het e-mailadres blijft overigens ongewijzigd: secretaris@mayerslootwest.info      
 
Martin de Wit (voorzitter Wijkraad Mayersloot-West) 

Van de Penningmeester  
  
11 Januari was een heugelijke dag voor de wijk: de Binding werd officieel geopend. 
Ook de wijkraad had een uitnodiging gekregen, mijn vrouw en ik zijn namens de wijkraad hierbij  
aanwezig geweest. In allerlei bladen is zeer uitvoerig de veelzijdigheid, de toegankelijkheid, het open  
karakter, de vormgeving van het gebouw, de multifunctionaliteit enz, enz, geprezen. 
 
Na ons bezoek kunnen wij dit alleen maar beamen. De opening werd opgeluisterd met een optreden 
van "Geestmer".  Een rondleiding door leerlingen van het Jan Arentsz, een optreden van een Jazzband, 
een hapje en een borrel.  
 
Kortom, het was een zeer geslaagde middag die het predicaat feestelijk verdient. 
 
Kees Touw (penningmeester) 

Van Jellie naar Jannie…… 
 
Per 1 januari 2008 ben ik, op eigen verzoek, geen secretaris meer van deze wijkraad. 
De reden hiervoor is dat ik het werk voor de wijkraad wegens tijdgebrek niet meer kan combineren met mijn werk en studie.  
De tijd dat ik secretaris mocht zijn, heb ik als heel prettig ervaren. Ik vond het heel leuk en interessant om te doen. 
Inmiddels heb ik de administratie en het archief overgedragen aan Jannie Janssen, in het volle vertrouwen dat bij haar het secretariaat 
in goede handen is. 
 
Ik wens haar veel succes en plezier als secretaris!  
Jellie Wit-Barten 

De botenoverhaal 
  

De botenoverhaal is een unieke en onmiskenbare schakel in onze woonwijk tussen hoog en laag 
water. Nu na een aantal jaren is toch wel gebleken dat het huidige systeem slecht dan wel  
helemaal niet werkt.   
Het is regelmatig kapot, en als het wel werkt dan is er toch aardig wat spierkracht nodig om de 
overhaal te bedienen. Dit tot grote ergernis van alle waterliefhebbers en dat zijn er best heel veel.  
 
De gemeente heeft al enige tijd geleden aangekondigd dat er een elektrische bediening voor de 
overhaal komt. Wij als wijkraad hebben binnenkort een overleg met de gemeente over deze  
plannen en de voortgang omtrent de botenoverhaal.   
Met de verwachting dat er een goede oplossing komt voor dit probleem. 
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       WIJK TE KIJK   
De wijkraad organiseert op 04-04-2008 van 17.00 uur tot 21.00 uur een leuke markt voor de  
bewoners van de Mayersloot-West in de Binnemikke. Het is de bedoeling dat wijkbewoners de 
gelegenheid krijgen om in de vorm van een markt elkaar beter te leren kennen.  
Op de marktkramen kunnen wijkbewoner b.v. hun hobby demonstreren, een spelletje doen, hun 
verzameling laten zien, bespeel uw muziekinstrument enz.  
Alles mag en kan als het maar op/rond een marktkraam kan. We hebben in ieder geval kramen 
met o.a.:  
    -  ‘natuurlijk tuinieren’      
    -  Schilderdemonstratie               
    -  De wijkagent                              
    -  Fototentoonstelling            
    -  Taartbakwedstrijd  
    -  Stichting Welzijn Ouderen 
 
 En laat u verder verrassen!! 
 
De toegang is gratis. Net als de koffie en thee.  
 
Voor de lekkere hapjes wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
      
Ook zijn er leuke activiteiten voor de kinderen zoals schminken en 
een broodje hotdog maken.  
 
Alle wijkbewoners zijn welkom, kom dus ook! En heeft u zelf nog een leuk idee? Neem dan  
contact op met één van onderstaande organisatoren: 
Lia Hoeymakers, tel. nr. 0226-316949 
Ina Bonsel, tel. nr.           0226-313622 
Marina de Vries, tel. nr.  0226-321445 

Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz,Quiz, 
 
 
 
Prijsvraag!!! 
 
Ontdek dit plekje in de wijk en maak kans op een hele taart. 
Mail of geef de oplossing via een briefje met naam en adres in de brievenbus van 
de wijkraad op de Keppelsloot 4 te Broek op Langedijk of stuur een e-mail met 
de oplossing naar: quiz@mayerslootwest.info      
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AANMELDING VOOR DE ‘WIJK TE KIJK’-DAG 

 
Heeft u een leuke hobby?? 
Heeft u een interessante verzameling?? 
Zoekt u een wandelvriend?? 
Speelt u een instrument?? 
Maakt u mooie foto’s?? 
Bent u op een bijzondere plek geweest?? 
Weet u iets over onze wijk te vertellen?? 
Heeft u plantenstekjes om te ruilen?? 
Of andere leuke ideeën?? 
Doet u mee aan de taartbakwedstrijd?? 
 
En wilt u dit met anderen delen?? Reserveer dan een plaats op de “WIJK TE KIJK”- DAG.  
Deelname is gratis! Evenals de koffie en thee.  
 
Geef u op bij de organisatie: 
Lia Hoeymakers tel. nr. 0226-316949    
Ina Bonsel tel. nr.           0226-313622 
Marina de Vries tel. nr.  0226-321445 
 
Of vul onderstaande strook in en stop het in de brievenbus aan de Keppelsloot 4 te Broek op Langedijk. 
             
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Activiteit: 
Hoeveel ruimte heeft u nodig? ................... 
Heeft u elektra nodig?       Ja / Nee 
 
Naam: 
Adres: 
Telefoonnr.: 
E-mail: 

TAARTBAKWEDSTRIJD 
 
Bak uw favoriete taart en laat deze deskundig beoordelen tijdens de “Wijk te Kijk”-dag 
op 4-4-2008! Gaat uw taart altijd tot de laatste kruimel op of wordt er gevochten om het 
laatste stukje?? Dan maakt u goede kans om deze wedstrijd te winnen. Na jurering  
worden de taartpunten verkocht in de koffie- en theekraam.  
De opbrengst komt ten goede aan de wijk!  
 
Geef u op bij de organisatie: 
Lia Hoeymakers tel. nr. 0226-316949    
Ina Bonsel tel. nr.           0226-313622 
Marina de Vries tel. nr.  0226-321445 
 
Na aanmelding krijgt u bericht waar en wanneer u de taart kunt inleveren. 
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www.mayerslootwest.info 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 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 

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             E-mail: secretaris@mayerslootwest.info  

 
 
 
 
 
 

NetTune bv 
Voorburggracht 311 

1723 HP 
N-Scharwoude 

www.nettune.nl 

Lezing natuurrijk tuinieren 
 
Op 22 april organiseert de wijkraad een lezing over natuurrijke 
tuinen  door Esther de Winter. Bij deze manier van tuinieren 
wordt zowel bij de inrichting als bij het onderhoud van de tuin 
rekening gehouden met de natuurlijke processen die in een tuin 
plaatsvinden. Een natuurrijke tuin biedt daardoor ruimte voor 
een rijk dierenleven.  
 
Vaak wordt in zo’n tuin ook plaats gemaakt voor inheemse  
planten, dat wil zeggen planten die van nature in Nederland thuishoren. Esther de Winter  
ontwerpt natuurrijke tuinen en geeft cursussen over natuur in de tuin. Zij zal u deze avond in een 
aantal hoofdlijnen uitleggen welke zaken belangrijk zijn bij de inrichting van een natuurrijke tuin.  
Aan de orde komen onder andere de keuze van planten, de opbouw van de beplanting, vlinders 
lokken, vogels in de tuin en een natuurlijke tuinvijver. Ook de manier waarop u uw tuin op meer 
natuurvriendelijke wijze kunt onderhouden, komt aan bod.  
Aanvang van de lezing is 20.00 uur  in de vergaderruimte van de wijkraad, hoofdingang OBS  
De Phoenix. Kosten voor niet leden: € 2,50 inclusief koffie/thee.  
Leden van de wijkraad hebben gratis toegang. 
 
Aanmelden bij: Lia Hoeymakers        0226-316949 

Wijkuitbreiding (nieuwe wijk)! 
  
Zoals u weet wil de gemeente onze wijk verder uitbreiden ten 
westen van de Westelijke randweg en tussen de Nauertogt de 
Veertweg en de Pieter zeemanweg. Wat als voorlopige naam 
Mayersloot-West deelgebied 2 heeft meegekregen. U begrijpt 
dat deze naam heel verwarrend werkt met betrekking tot de 
bestaande wijk. Daarom is er besloten om de nieuwe wijk een 
andre nieuwe naam te geven.  Waarbij binnenkort door de  
gemeente een oproep zal worden geplaatst om een nieuwe 
naam te bedenken. Dit wordt een soortgelijke procedure als het ontstaan van de naam De Binding 
voor het cultureel educatief centrum.   
Als wijkraad zijn we ook betrokken in de klankbordgroep waarin de plannen voor het  
ontwikkelen van de nieuwe wijk worden toegelicht en besproken. Zo is er nu door de gemeente 
een "nota van uitgangspunten" samengesteld in een rapport van 45 bladzijden. Hierin staan de 
uitgangspunten waaraan de nieuwe wijk moet voldoen. Een greep uit deze uitgangspunten zijn: 
 
60% sociale woningbouw welke zijn bedoeld voor jongeren en oudere jongeren. Maar vanwege de 
ligging van de wijk niet bedoeld voor ouderen die hulpbehoevend zijn.  
Hiervoor wil de gemeente in een plan in Noord-Scharwoude ruimte maken, 10% woningen op 
vrije kavels. Het karakter van het gebied moet zo goed mogelijk bewaard blijven d.m.v. veel water. 
Er moet een goede ontsluiting voor het verkeer komen, enz. enz.   
Aan de hand van dit rapport worden de plannen verder ontwikkeld.  
 
Wijkraad Mayersloot-West 


