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 `t Slootje Wijkblad van Mayersloot-West 
Van de voorzitter 
 
Het zal u niet ontgaan zijn, dat het laatste grote bouwwerk dat in de Mayersloot-West wordt  
gerealiseerd al aardig vorm begint te krijgen. Het is ongetwijfeld een prachtige blikvanger zo aan 
de ingang van onze wijk. De naam “De Binding” is een naam die het nog moet waarmaken, maar 
het heeft veel in huis waarmee dit moet gaan lukken. Zo komt er behalve de Jan Arentzschool 
inclusief buitenschoolse opvang voor 12 jaar en ouder, een bibliotheek, een kunstatelier,  een 
muziekschool en een prachtig theater. Al met al een grote aanwinst voor de hele gemeente. 
De planning is dat het eind november wordt opgeleverd en dat half december het Jan Arentz gaat verhuizen.  
De officiële opening staat gepland op11 januari, met daaraan gekoppeld op 12 januari een opendag voor het  
publiek.  
Maar er is meer wat de aandacht verdient in onze wijk. Zo is er in de Binnemikke een recreatieruimte waar 
nog maar beperkt gebruik van wordt gemaakt. Op dit moment is er een werkgroep bezig om te kijken wat 
hierin mogelijk is. Om het gebouw wat meer onder de aandacht te brengen zullen we er als wijkraad  een 

wijkraadpromotieavond organiseren zodat we de wijk, de wijkraad en de recreatieruimte van de  
Binnemikke kunnen promoten.  
 
Als wijkraad willen we dan laten zien wat onze wijk allemaal te bieden heeft. En we willen graag van onze  
leden horen waar behoefte aan is, ook wat betreft de invulling van activiteiten in de Binnemikke. Met daaraan 
gekoppeld, indien mogelijk een initiatief tot organisatie. Wanneer dit plaats gaat vinden hoort u nog van ons, 
een oproep om er aan deel te nemen vindt u elders in dit blad. 
 
Martin de Wit (voorzitter Wijkraad Mayersloot-West) 

Van de Penningmeester 
 
Geachte wijkbewoner, 
 
November 2007 dient zich al weer aan. Heel wat bewoners van onze wijk hebben in de afgelopen 10  
maanden laten zien, dat ze de wijk een warm hart toedragen door een financiële bijdrage te geven van € 5.-  
 
Er zijn zelfs mensen die hier ruim overheen gaan en naast het lidmaatschap ook een donatie gedaan hebben.  
Er valt mij niets anders te zeggen dan u hiervoor hartelijk te danken. Enkele weken geleden heb ik bij een aantal 
huishoudens een betalingsherinnering in de bus gedeponeerd. Velen hebben alsnog de bijdrage betaald, maar 
ook velen niet. Alsnog doe ik een beleefd, maar ook dringend beroep op diegenen, die hier niet op  
gereageerd hebben.  
U kunt uw bijdrage alsnog voldoen op bankrekening: 3108.67.827, Wijkraad Mayersloot-West,  
Schildersloot 34, Broek op Langedijk. 
 
Vergeet niet Uw adres te vermelden a.u.b. !!!!  
Zo kunnen wij het jaar 2008 financieel zonder zorgen tegemoet zien. 
 
Kees Touw (penningmeester) 
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Bouwdorp nieuws 
 
 
 
     

 
 
 
 
Als één van de organisatoren kan de Wijkraad Mayersloot-West weer terug kijken op een prachtige week tijdens 
Het Bouwdorp. Uit heel Langedijk kwamen 170 kinderen 4 dagen naar het veld bij de Binnemikke om te  
timmeren, zagen, schilderen en versieren. Het thema “Pirateneiland” zorgde voor hele creatieve bouwwerken 
zoals piratenboten, -holen, -eilanden en -winkels. Het weer werkte gelukkig goed mee, weliswaar waaide er een 
straffe wind, maar we hadden maar één regenbui in de hele week.  
 
Dankzij vele sponsors konden de deelnemers regelmatig worden getrakteerd op snoep, 
limonade, ijs, patat en hotdogs. De hekken werden voor ons neergezet en ook de aanvoer 
van al het hout en de pallets heeft de organisatie niets gekost. Zelfs de prijzen en de  
vaantjes werden beschikbaar gesteld! We zijn alle sponsoren dan ook zeer dankbaar dat  
zij weer zo ruimhartig hun medewerking hebben verleend. Voor alle jongens en meisjes 
(hiervan waren er weer meer dan het vorig jaar), de helpende ouders, de bouwcrew 
(bestaande uit tieners) en de organisatoren was het een fantastische week! 
 
Bent u na het lezen van dit verhaal ook enthousiast geworden en wilt u volgend jaar meehelpen in de organisatie? 
Neem dan contact op met Anita Touw (0226-320381) of Ina Bonsel (0226-313622).  
Dit jaar hebben we n.l. kinderen teleur moeten stellen (ook uit onze wijk) omdat we ze niet meer konden  
plaatsen. Als er meer hulp is bij de organisatie kunnen we volgend jaar nog meer kinderen mee laten doen. O ja, 
het bouwdorp is in de laatste week van de zomervakantie, dus van 5 t/m 8 augustus 2008! 
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De Organisatie én de 170 deelnemers van  

Bouwdorp Mayersloot-West 2007 bedanken hierbij: 
 

Pont Meyer (Eecen), De Geus Bouw, Tuincentrum Life & Garden, 
Bouwbureau Tauber, Old Inn Wonen, De Mossel, SKB VOF, Sigma 
Coatings, Transportbedrijf Molenaar, Schildersbedrijf De Langedijk, 
BZW, Interieurbetimmering Cor Spekken, Breed Schilderwerken, 

Fa. C. Henselmans & Zn en Bouwbedrijf VBK 
VOOR HET TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWMATERIAAL!! 

 

Onze speciale dank gaat uit naar: 
 

Jong Bouwend Nederland Duinstreek, Bink Bouw, 
Henselmans Bouwbedrijf, Boels Verhuur, 

De VOMAR, Super De Boer, DEEN, Binnemikke, 
Autoschade Bakker, Dirk Snip, Smith’s Food Group 

en de Gemeente Langedijk 
VOOR GELEVERDE DIENSTEN EN HET 

GEVEN VAN GEREEDSCHAP EN TRAKTATIES!! 
 

De prijzen werden beschikbaar gesteld door: 
 

Rabobank Alkmaar e.o. en v.d. Ridder Makelaars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wilt u meer over Bouwdorp 2007  weten en foto’s bekijken, kijk dan op  

www.mayerslootwest.info/html/bouwdorp_2007.html 
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Bezoek onze website 
www.mayerslootwest.info 

Wijkraad Mayersloot-West 
Keppelsloot 4 
1721 HJ Broek op Langedijk 

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   

          E-mail: secretaris@mayerslootwest.info 

      

  MultiCopy  
  Heerhugowaard 

  
W. M. Dudokweg 10  

1703 DB  Heerhugowaard   
heerhugowaard@multicopy.nl  

Tel: 072-5760990 Fax: 072– 5725990  

GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT 
 

Een wijkavond voor alle bewoners van de wijk Mayersloot-West staat op de planning 
(ultimo maart 2008). Hiervoor zijn wij op zoek naar mensen uit de wijk die bijvoor-
beeld een leuke hobby hebben of een bedrijfje aan huis of hun verzameling willen laten 
zien of op zoek zijn naar medespelers van zijn/haar favoriete spel of ...of ... (bijna) alles 
mag of kan.  
Het is de bedoeling dat de inrichting van de avond in de vorm van een  soort markt 
wordt, dus het moet wel op/rond een kraam passen.  
Heb je een idee, laat het ons weten!! De organisatie is in handen van:  
 
Lia Hoeymakers  
Ina Bonsel  
Marina de Vries    
Spreek ons aan of bel tel nr. 06-22731134 

HEEFT U HET AL GEZIEN????    
 
Ook op het veld achter de Admiraalsgroet staat een hondenstation.  
U weet wel, dit is het grasveld waar je hond lekker kan rennen, maar natuurlijk niet 
mag poepen. Dus pak een zakje en ruim de poep van uw hond even op.  
 
Snel een knoop in het zakje en het kan zo in de afvalbak. En neem voor de zekerheid 
even een zak extra mee uit het hondenstation (of een zakje van thuis), want het kan 
natuurlijk altijd gebeuren dat uw hond het op een plaats doet waar geen hondenstation 
in de buurt is. Een kleine moeite waarmee hondenbezitters de wijkbewoners een groot 
plezier doen!    
 
Namens de natuurgroep  
Lia Hoeymakers & Marina de Vries 

 
 
 
 
 

NetTune bv 
Voorburggracht 311 

1723 HP 
N-Scharwoude 

www.nettune.nl 


