
 1

BEWONERSVERENIGING ZWANENBALG  (BVZ) 
 

Zaterdagmiddag 10 september 2011 
 

FEEST IN ZWANENBALG 
 

Spelletjesmiddag en feestelijke opening entree 
 

       
 
Van half 2 tot half 4 zijn alle ( klein-) kinderen van Zwanenbalg in de leeftijd van 4 tot en 
met 10 jaar en hun vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom op de Franciscushoeve. 
De Bewonersvereniging Zwanenbalg en de Franciscushoeve organiseren weer een 
gezellige middag, met veel spelletjes, zoals op het springkussen en pannenkoeken 
versieren en die natuurlijk ook opeten. 
Vanwege het feest: gratis voor (klein-)kinderen van Zwanenbalg/ Callantsogervaart en 
hun vriendjes en vriendinnetjes, andere kinderen betalen € 2. 
 
O ja, doe bij slecht weer je regenkleding aan, want het gaat altijd door! 
 
Vanaf 4 uur: ballonnenwedstrijd: voor Zwanenbalg ( klein-) kinderen  
van alle leeftijden. 
Meld je met het ingevulde strookje aan voor dinsdag 6 september 2011  
bij Silvia de Jong Zwanenbalg 1314  
of bij Map Hoekstra Zwanenbalg 1820 maphoekstra@live.nl  
Je kunt Silvia bellen voor informatie. Haar telefoonnummer is: 0223645850 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Ik geef mij op voor de BVZ/ Hoeve spelletjesmiddag op zaterdag 10 september 2011  
 
Mijn naam is……………………………………………….Mijn leeftijd is………………….. 
 
Mijn adres is……………………………………………….Ik ben een meisje/ jongen 
 
Het telefoonnummer is…………………………Het emailadres…………………………. 
 
Ik ben allergisch voor niets/voor………………………………………………………… 
 
Ik kom alleen een ballon oplaten. Naam…………….…………ZB/CV………………………..
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FEESTELIJKE OPENING ENTREE ZWANENBALG 
Zaterdagmiddag 10 september 2011 

 

 
Uitnodiging voor alle bewoners van Zwanenbalg/ C.vaart. 
 
Programma: 
 
Half 4: De drumfanfare van Kunstzin Julianadorp loopt een rondje door de wijk. 
           Zwaan kleef aan! Loop of fiets mee met de drumband naar de Franciscushoeve! 
 
4 uur:  Bij de Franciscushoeve wachten de kinderen die deelnamen aan de  
           spelletjesmiddag en de cliënten van de Hoeve met de ballonnen voor de  
           ballonnenwedstrijd.  
           Kinderen die ook een ballon willen oplaten kunnen daar hun kaartje invullen.  
           Onder muzikale begeleiding van de drumfanfare loopt iedereen naar de entree.   
 
Half 5: Loek de Goede, voorzitter van de BVZ zal bij de entree de opening leiden. 
           Namens de gemeente Den Helder zal wethouder Kees visser ook een handeling 
           verrichten. 
           Het mooie glazen Zwanenbalgbord zal officieel worden onthuld.  
           Tenslotte mogen de ballonnen worden opgelaten.  
           Het kind waarvan de ballon het verst komt verdient natuurlijk een prijsje. 
           De kinderen krijgen daar een ijsje. 
 
Na afloop keren alle mensen begeleid door de drumband terug naar de Franciscushoeve, 
waar Truus Storm het paardenweitje officieel zal openen.  
Aansluitend nodigt de BVZ alle aanwezigen, groot en klein, uit voor een hapje en een 
drankje. 
De kinderen kunnen nog gebruik maken van het springkussen. 
 
 
VAN HARTE: TOT ZIENS OP ZATERDAGMIDDAG 10 SEPTEMBER 2011



 3

BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG  (BVZ) 
 
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2011  
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en omgeving, 
  

De zomervakantieperiode is al weer bijna voorbij.  
Tijdens de laatste bestuursvergadering was het bestuur ook weer voltallig aanwezig.  
Wat is de vernieuwde entree mooi groen geworden!  Het mindere vakantieweer zal daar 
zeker aan hebben bijgedragen, wat ziet het er goed uit.  
Zoals u heeft kunnen zien is het `Zwanenbalgbord` geplaatst.  
Dat had heel wat voeten in aarde. Tijdens de installatie in het nieuwe frame is het oude 
glaspaneel gebroken. Gelukkig is in goed overleg met Frank Amsing  naar een oplossing 
gezocht en staat het nieuwe bord geweldig in de vernieuwde entree.  
Nu de vlaggenmast nog en dan is alles klaar voor de feestelijke opening op 
zaterdag 10 september a.s.  
Die dag hebben wij de jaarlijkse spelletjesmiddag in /bij de Franciscushoeve en  
aan het eind gaan we de entree officieel met muzikale omlijsting openen!  
Meer details over 10 september leest u verder in deze nieuwsbrief. 
  
Tijdens de afgelopen bestuursvergadering passeerden weer verschillende activiteiten en 
onderwerpen de agenda. Zo ook de brief van het afvalinzamelbedrijf HVC. Enkele 
bewoners hebben een brief gekregen van dat bedrijf over de nieuwe opstelplaatsen van 
de containers. (e.a. in verband met een nieuwe manier van ledigen van de containers). 
Niet alle bewoners hebben een dergelijke brief gekregen. In de brief wordt een 
bijeenkomst en een vervolgbrief aangekondigd.  
Het bestuur heeft nu al gezien dat enkele voorgestelde opstelplaatsen ongelukkig 
gekozen zijn en het verkeer in de wijk op die dagen ernstig zal belemmeren.  
We houden de vingers aan de pols en zullen zonodig actie nemen. 
  
Lidmaatschap BVZ. Vindt u de opening van de vernieuwde entree een goede reden om 
lid te worden van de BVZ? Stort dan € 15 op rekening 3306.26.809 t.n.v. 
Bewonersvereniging Zwanenbalg o.v.v. uw naam, adres en contributie 2011. 
Ook alle nieuwsbrieven worden door de gehele wijk gratis huis aan huis verspreid! 
Het ledenaantal is de laatste jaren stabiel, toch zouden wij een oproep willen doen aan 
degenen die nog geen lid zijn.  
Meldt u aan, we zijn een vereniging voor en door de wijk. 
  
Nog even een terugblik.  
De eerste Zwanenbalg motortoertocht is geweest. Een goed initiatief van André 
Kerssemeijer. Een verslag van zijn hand treft u verder op in de nieuwsbrief aan.  
Op de 31 mei was de voorjaarsgroendag. Een klein trouw ploegje en ook  
4 enthousiaste kinderen hebben de boomsingels in de wijk weer onder handen genomen. 
Niet onvermeld mag blijven de heerlijke taart van Marion de Lange die de deelnemers 
voorgeschoteld kregen bij de start van de groendag 
Tenslotte graag uw aandacht voor onze website: www.zwanenbalg.info   
Wordt door onze webmaster Gaike Dalenoord prima verzorgd. Veel nieuws, informatie en 
foto’s. Een aanrader om eens te bezoeken. 
  
Allemaal tot ziens bij de opening van de vernieuwde entree! 
 
Loek de Goede, voorzitter van de BVZ 
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VERSLAG 1e  ZWANENBALG MOTORTOER 
 
Dertien enthousiaste motorrijders verzamelden zich op zondag 17 juli 2011 
om half negen bij het tuinhuis van de Franciscushoeve voor de 1e Zwanenbalg motortoer.   
Bij de door Iek Bakelaar van de BVZ, verzorgde koffie benadrukte André Kerssemeijer 
enkele veiligheidsaspecten van het rijden in een groep en  
gaf Wilfred Muilwijk enige uitleg over de door hem uitgezette route.  
Om negen uur vertrok de groep met mooi weer om te toeren over dijken, smalle 
weggetjes en langs de forten van de stelling Amsterdam.   
Op gezette tijden werd er gestopt voor de koffie, de lunch en de thee en  
200 kilometer later om vier uur ’s middags arriveerden de rijders moe maar een ervaring 
rijker weer bij de Hoeve.  
Ondanks het feit dat het laatste uur van de rit aardig wat regen was gevallen, 
was het moreel hoog en werd in het tuinhuis met een door Iek Bakelaar verzorgd biertje 
en een glas wijn geanimeerd nagepraat  over de ervaringen.  
Iedereen was van mening dat er een traditie was geboren en dat er meerdere 
Zwanenbalg motortoeren moesten volgen.   
Volgend jaar weer dus! 
  
Groeten: André Kerssemeijer. 
 
 

BVZ agenda 2011 
10 september: spelletjesmiddag en feestelijk opening vernieuwde entree. 
….     oktober: groen- waterdag? 
11 november: Sintemaarten: lampionnenwedstrijd 
16 december: Kerst in Zwanenbalg 
 
BVZ website 
Nieuw: marktplein in Zwanenbalg 
Mits er belangstelling voor is, maken we een bladzij op de website getiteld: 
Marktplein in Zwanenbalg. 
Heeft u iets te koop, of bent u ergens naar op zoek, stuur dan een tekstje ,eventueel met 
foto naar de secretaris van de BVZ: maphoekstra@live.nl en het wordt geplaatst op de 
site www.zwanenbalg.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


