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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2010

Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart,

CONTACT MET DE GEMEENTE
In de afgelopen periode is het bestuur weer actief geweest op vele fronten. Eerst was
daar de uitnodiging van het gemeentebestuur om mee te fietsen met de Raad en
bestuur op een tocht door Julianadorp. Die uitnodiging was ook gestuurd naar
andere belangenverenigingen en instellingen in Julianadorp. Zo reed een bont
gezelschap die middag op de eigen dan wel gehuurde fiets door het dorp.
Iek Bakelaar en Loek de Goede waren present namens de BVZ present.
In herfstachtig weer met veel wind en af en toe regen werd op diverse plaatsen even
gestopt in het dorp om de betreffende belangvereniging of instelling een toelichting te
laten geven.
De start van de tocht was bij Beach Resort Ooghduyne waar een kijkje werd
genomen in het zwembad, restaurant/brasserie en de speelzaal voor kinderen.
Halverwege de tocht sloot ook de nieuwe burgemeester van Den Helder, Koen
Schuiling aan.
Camping Noorder Sandt was ook de route opgenomen. De jonge ondernemer
showde trots zijn nieuwe accommodatie.
Bij de ingang van Zwanenbalg werd eveneens stil gestaan. Loek de Goede,
voorzitter van de BVZ, heeft een korte uitleg gegeven over de vereniging.
Hij vertelde over het langdurige traject met de gemeente over de herinrichting van de
entree van de wijk.
Bij de ingang van `s Heeren Loo vertelde de regiomanager over de veranderingen op
het terrein. Heel wat bouwactiviteiten om de omgekeerde integratie mogelijk te
maken op het terrein ´t Laar.
Na de fietstocht werden de deelnemers verrast op een voortreffelijk diner in `effe` in
het dorp aan het Loopuytpark.
`s Avonds werd onder leiding van Schuiling gediscussieerd. Waarschijnlijk krijgt
binnenkort elke wethouder, buiten de bestaande portefeuilles, een wijk toebedeeld.

ENTREE
Over het opknappen / aanpassen van de entree en met name het gebied achter
het bord Zwanenbalg heeft het bestuur overleg gevoerd met de gemeente.
De eerste concrete tekening van de gemeente bevatte te weinig elementen van de
wensen die de BVZ had aangegeven. De tekening leek in het geheel niet op datgene
wat in het lijstje van wensen stond en op de schets die Jos Orelio eerder had
gemaakt. In het overleg, waar ook Jos aan deelnam, is in goede harmonie besloten
dat een nieuwe tekening op korte termijn zal worden gemaakt. Ook naar de
financiële haalbaarheid wordt nog gekeken. Wordt vervolgd op 5 november.

GROEN- WATERDAG
Het bestuur heeft besloten de geplande groen-waterdag in het najaar niet te laten
doorgaan. Wij konden geen nuttige werkzaamheden bedenken. De planten die in het
voorjaar zijn geplant in de boomsingels zijn over het algemeen goed aangeslagen en
de entree wacht op renovatie. In het voorjaar gaan we zeker weer aan het werk in de
wijk.
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SPELLETJESDAG
De spelletjesdag op 12 september was een succes. 21 kinderen, 6 cliënten van de
Franciscushoeve en veel hulpvaardige volwassenen hebben zich prima vermaakt.
Grote trekpleister was het springkussen. Ook de hindernisbaan van de Scouting
daagde iedereen uit tot bewegen. Alle motorrijders die het motorrondje door
Zwanenbalg mogelijk maakten: nogmaals hartelijk bedankt!

AFSCHEID
Aan het eind van de spelletjesdag op 12 september nam Angelique Bouma wegens
de start van een studie, afscheid van onze activiteitengroep. Heel jammer, ze was
altijd heel enthousiast en wist van aanpakken. Gelukkig blijft ze wel de postgroep
aansturen.
Oproep:
Wie wil onze groep: Truus Storm, Silvia de Jong en Map Hoekstra, helpen bij het
voorbereiden en uitvoeren van de paaseieren- zoekwedstrijd, de spelletjesdag, de
sintemaartendoos- wedstrijd en Kerst in Zwanenbalg?
Graag opgeven bij Map Hoekstra 0223618456 of via maphoekstra@live.nl .

28 september nam Jaap Lakeman afscheid van de Franciscushoeve.
De BVZ was ook aanwezig, want we zullen onze kerstman en paashaas erg
missen. Hij kreeg van de BVZ een mooie ingelijste foto van Zwanenbalg.
We hopen dat Jaap zich snel thuis zal voelen in Warmenhuizen, dicht bij zijn familie.

SINTEMAARTEN
BVZ en Franciscushoeve organiseren 11 november 2010 van half 5 tot 5 uur een
lampionwedstrijd in de blokhut van de Franciscushoeve. Informatie in deze brief.

KERST IN ZWANENBALG 2010
BVZ en Franciscushoeve organiseren 17 december 2010 van 18.30 uur tot 20.30 uur
een Kerst in Zwanenbalg op de Franciscushoeve voor alle bewoners van
Zwanenbalg, de Callantsogervaart en de Hoeve Iedereen is van harte welkom, dus
houd een plekje vrij in uw agenda! Informatie in de volgende nieuwsbrief.

WEBSITE
Kijkt u voor informatie over de BVZ eens naar onze website www.zwanenbalg.info .
De nieuwsbrief staat er op en ook de foto’s van de spelletjesdag en van het afscheid
van Jaap Lakeman.

Vriendelijke groeten en tot ziens,

Het bestuur van de BVZ.


