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Ledenwerfactie 2009-2010
Een wijkvereniging heeft alleen bestaansrecht als er leden zijn die contributie betalen en er voldoende belangstelling is
voor de activiteiten die worden georganiseerd. Heel benieuwd waren we dan ook hoe de ledenwerfactie, die we rond de
jaarwisseling wilden gaan houden, zou verlopen.
In het begin zat het erg tegen: sneeuw en gladde straatjes zorgden ervoor dat bijna niemand van de vrijwilligers op pad
ging. Maar toen de gladheid weg was, werden we actief. Als het goed is heeft iedere wijkbewoner een bestuurslid van de
wijkraad aan de deur gehad. Diegenen die niet thuis waren, kregen een ledenwerfformulier in de brievenbus. In veel
gevallen werden de formulieren ook weer opgehaald en met het resultaat zijn we heel tevreden. Ruim een kwart van de
wijkbewoners wil ons jaarlijks financieel ondersteunen!
Heeft u wel een inschrijf-/
machtigingsformulier ingevuld maar is het niet opgehaald? Wilt u dit dan alsnog in de brievenbus van de wijkraad doen?
Het adres is Keppelsloot 4.
Natuurlijk zijn we heel blij met zoveel betalende leden. Maar we zijn helaas nog niet helemaal tevreden!
We willen graag (nog) meer actieve leden hebben. Heeft u wat tijd over en vindt u het leuk om mee te helpen bij het
organiseren van activiteiten? Mail dan naar: secretaris@mayerslootwest.info of kom naar een (openbare) vergadering van
de wijkraad.
Namens het bestuur van Wijkraad Mayersloot-West

Rommelmarkt Mayersloot-West 16 Mei 2010
Hoi mensen,
dit jaar wordt er weer een rommelmarkt in Mayersloot-West gehouden!
Het is op de derde zondag van mei dus op zondag 16 mei van 10.00 uur tot 15.00 uur.
De markt wordt dan gehouden in de Noordwest-hoek van de wijk. Dat zijn:
Papegroet, Kluizegroet, Tijmensgroet, Brammersgroet, Lagegroet aan het speelveld en
de Bosgroet vanaf de Tijmensgroet tot aan het speelveld.
Het speelveld wordt omgetoverd tot een kinderrommelmarkt. Grondplaatsen zijn gratis
in te richten, een marktkraam kost € 20,- per kraam.
Pleun Grevink organiseert de rommelmarkt samen met haar vader Hans Grevink.
Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij:
Pleun en Hans Grevink, Bosgroet 83, 1722 KC, Zuid-Scharwoude, tel : 0226-318691.
e-mail: rommelmarkt@mayerslootwest.info
Groetjes, Pleun

De overhaal wordt aangepast!

Na een lange tijd van ogenschijnlijke stilte, gaat men binnenkort beginnen de overhaal aan te
passen. De voorbereidingen zijn in volle gang bij het bedrijf die dit gaat uitvoeren.
Het wordt een elektrisch bedienbare overhaal waarbij gebruiksgemak en veiligheid de
uitgangspunten zijn. Hiervoor worden aan weerszijden hekken geplaatst, zodat de overhaal alleen
per boot toegankelijk wordt. De bediening kan alleen plaatsvinden als je een sleutel hebt. Deze wordt door de gemeente
uitgegeven tegen een borgsom. De hoogte van de borgsom wil de gemeente stellen op 100 Euro, wat wij als wijkraad
veel te hoog vinden. Hierover vindt nog nader overleg plaats met de gemeente.
De werkzaamheden vinden plaats tussen half april en half mei, wat eigenlijk alweer aan de late kant is aangezien het
vaarseizoen vanaf april begint.
Toch zijn we benieuwd hoe het gaat worden, want zoals de bediening was kon het toch echt niet blijven.
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Na het succes van vorig jaar, gaan we opnieuw proberen om van het Bouwdorp
Mayersloot-West een fantastisch evenement te maken.
Hoewel de plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum steeds concreter
worden, hebben we van de gemeente te horen gekregen dat het grasveld aan de
Zandsloot er in augustus nog “braak” bij ligt. De Wijkraad heeft opnieuw aan Kern8
uit Alkmaar gevraagd om te helpen met organiseren en de eerste besprekingen zitten
er al weer op.
Als thema is er gekozen voor KERMIS. Hierbij kunnen allerlei gebouwen en attracties worden
neergezet. Wat te denken van b.v. een spookhuis, ballengooikraam, schiettent, patatkraam, enz.
Kinderen met een beetje fantasie en wat handigheid met gereedschap kunnen zich een week lang
uitleven. Op vrijdag zal er dan een echte kermis staan waar ook bezoekers naar toe kunnen komen.
Ook dit jaar kunnen er maximaal 200 kinderen worden ingeschreven. Om iedereen gelijke kansen te geven,
doen we dit ‘s avonds vanaf 18.30 uur. Degene die er het eerste staan, zijn natuurlijk ook het eerst aan de beurt.
Meer informatie staat vanaf 18 mei op de website. Ook worden er op de scholen informatiebrieven uitgedeeld.
Commissie Bouwdorp Mayersloot-West
Wanneer: van 17 t/m 20 augustus
Waar: op het grasveld aan de Zandsloot
Leeftijd: van 8 t/m 12 jaar
Inschrijven: op 14 juni van 18.30-20.00 uur
Waar: kantoor wijkbeheerder, Keppelsloot 4
Aantal deelnemers: maximaal 200
Inschrijvingsformulieren: www.mayerslootwest.info
Downloaden vanaf: 18 mei
Thema: KERMIS

Viswedstrijd 2010
Op 12 juni organiseren we, in samenwerking met de Hengelsport-vereniging,
de jaarlijkse viswedstrijd.
De Wijkraad zorgt voor mooie prijzen, zowel voor de meeste vissen als voor
de grootste vis. Ook krijg je van ons iets te drinken en te snoepen. Zelf neem
je een (vaste) hengel en aas mee. En natuurlijk een emmer om de gevangen vis
in te doen.
Wanneer: op zaterdag 12 juni van 16.00-18.00 uur
Waar: in het park van Mayersloot-West met “de stenen gans”
Leeftijd: voor kinderen t/m 13 jaar
Inschrijven: viswedstrijd@mayerslootwest.info, of ter plaatse
Kosten: € 1,00 betalen bij aanvang
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Sporttoernooi Mayersloot -West 2010
Voetbaltoernooi
Ook dit jaar organiseert de werkgroep sport van de Wijkraad
Mayersloot-West weer een sporttoernooi op het voetbalveld in de
Mayersloot-West op zondag 20 juni 2010.
Het voetbaltoernooi is voor de jeugd van 6 tot 15 jaar en begint
om 9.30 uur. Maak een team bestaande uit minimaal 6 spelers,
1 keeper en 1 coach en verzin een leuke naam.
Geef je op voor 4 juni per e-mail, post of telefonisch, gegevens vind je hieronder;
Het is de bedoeling dat je een team samenstelt met kinderen uit jouw straat. Er is dit jaar weer een nieuwe
wisselbeker beschikbaar gesteld door Wijkraad Mayersloot-West dus het kan dit jaar weer extra spannend
worden. Voor iedereen die meedoet is er een klein aandenken.
Tevens zijn wij op zoek naar 2 mensen die willen fluiten, opgeven voor 04-06-2010.
Als je een team hebt samengesteld geef je dan zo snel mogelijk op bij:
Patrick Schouwink, Tijmensgroet 79, tel:0226-315774 of via e-mail: sport@mayerslootwest.info
We gaan voor het eerst dit jaar gelijk met het voetbaltoernooi een BADMINTONtoernooi voor iedereen van
6 tot 15 jaar organiseren. Neem je eigen racket en shuttle mee. Voor drinken en een snoepje wordt gezorgd en
elke deelnemer krijgt een attentie. Geef je op vóór 4 juni via sport@mayerslootwest.info
Volleybaltoernooi
Na het voetballen begint om 13.00 uur het volleybaltoernooi voor 16 jaar en ouder. Stel een team samen met
mensen uit je straat en bedenk een leuke naam voor je team. Kies een teamleider en laat je teamleider zich
opgeven.
Zo ontmoet je weer andere mensen uit je wijk op een sportieve manier. Ieder jaar doen er weer nieuwe teams
mee. De gezelligheid staat voorop om je sportieve prestaties te meten en de beker te winnen. En om de
gezelligheid te verhogen zijn we voorbereidingen aan het treffen om na het sporten te gaan barbecueën. Dit is
echter uitsluitend voor de deelnemers (met hun gezin).
Als er hierover meer info is, dan plaatsen we dit op de website www.mayerslootwest.info.
Je kunt je opgeven tot en met 4 juni bij Hans Stoop,Wiggersgroet 6, tel: 0226-314146.
Opgave daarna is helaas niet meer mogelijk in verband met de organisatie.
De Sportcommissie

Rabobank Fietssponsortocht
Als Wijkraadvereniging ben je trots op je leden, maar om daar iets voor te doen kost altijd geld. Dus is het zaak
om de financiën op pijl te houden.
Nu organiseert de Rabobank op 12 juni een fietssponsortocht waar wij ons voor hebben ingeschreven. Als we
met minimaal 10 deelnemers meedoen, dan sponsort de Rabobank ons met € 300,-. Maar iedereen kan gratis
meedoen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
De fietsroute is nog niet bekend, maar gaat door de gemeentes Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk,
Harenkarspel en Schermer met in iedere gemeente een opstappunt. De afstand zal tussen de 30 en 40
kilometer bedragen. Als de route bekend is zullen we dit op onze website plaatsen.
Wie wil meedoen kan zich opgeven bij secretaris@mayerslootwest.info

Sponsors van
`t Slootje

Oostelijke
Randweg 4
Nrd-Scharwoude
Tel: 0226-312891
De Helling 2
Sint - Pancras
Tel: 072-5641307
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Buurtbloemetje voor Hans Bleijedaal!

Heeft u het ook gelezen in ‘Langedijk informeert’?
Onze wijkgenoot Hans Bleijendaal heeft van de gemeente een mooie bos
bloemen gekregen.
En waarom dan wel? Hans maakt zich verdienstelijk als het gaat om het
opruimen van zwerfafval. Via het Dorpsplatform is hij genomineerd.
De Wijkraad is natuurlijk ook erg blij met een wijkgenoot als Hans en
voegt aan het bloemetje een pluim toe! Bij deze zetten wij Hans ook
even in het zonnetje.
Natuurlijk is voorkomen van zwerfafval beter, maar neem een
voorbeeld aan Hans en houdt onze wijk schoon!!
Marina de Vries
Op 30 maart 2010 werd er in de Binding een kenniscafé georganiseerd door de
Vrijwilligerscentrale Alkmaar (VCA).

Dulleweg 4
B.O.L
Tel: 0226-313833
www.binkbouw.nl

NetTune bv
Schuit 16/K
1724 BD
Oudkarspel
www.nettune.nl

Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Langedijk, die met deze
centrale een samenwerkingsverband is aangegaan. De bedoeling is dat de VCA
ondersteuning gaat bieden aan het vrijwilligerswerk in Langedijk.
De avond werd door de burgemeester geopend en daarna volgde een lezing
van dr. Edwin J. Boezeman van de Vu Amsterdam. De lezing had als titel:
Trots en Waardering voor het motiveren van vrijwilligers.
Hierna volgde een presentatie van het VCA. VCA biedt de mogelijkheid om cursussen te
volgen in de vorm van deskundigheidsbevordering. Ook beheren zij een vacaturebank,
waar vacatures voor vrijwilligers geplaatst kunnen worden door de verschillende
verenigingen. Mensen die vrijwilligerswerk willen doen, kunnen zich ook aanmelden.
De VCA bemiddelt dan.
Namens de Wijkraad Mayersloot-West hebben Martin de Wit en Anita Touw
deze avond bezocht. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst ook een dergelijke
centrale in Langedijk op te richten.
Het was een zeer informatieve avond. Wij als vertegenwoordigers van de Wijkraad
hebben vooral belang bij de vacaturebank omdat wij nog altijd vrijwilligers kunnen
gebruiken.
Anita Touw

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 www.mayerslootwest.info

De Geus Sports Club

Bijlestaal 64
1721 PW
Broek op Langedijk

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

