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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG  (BVZ)      
 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2011  
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en omgeving, 
  

Alweer de vierde nieuwsbrief van dit jaar met allerlei 
wetenswaardigheden van de vereniging.  
Ik begin gelijk moet goed nieuws: het ledenaantal van onze vereniging is dit jaar 
weer gestegen. Ondanks een tweetal afzeggingen is het ledenaantal gegroeid met 
zes nieuwe leden naar 96. U snapt het al,een oproep aan de niet leden om ook lid te 
worden is hier op zijn plaats. Een kleine stimulans, wie wordt het 100ste lid ? 
Lidmaatschap BVZ. Stort € 15 op rekening 3306.26.809 t.n.v. Bewonersvereniging 
Zwanenbalg o.v.v. uw naam, adres en “nieuw lid 2012”. 
Dat 100ste lid verwelkomen wij met een kleine attentie. 
 
Eerst een terugblik.  
De spelletjesdag op de Franciscushoeve was weer grandioos.  
Het weer was goed en de organisatie stak goed in elkaar. De kinderen en de 
bewoners van de Hoeve genoten. Het springkussen in de vorm van een grote koe 
verheugde zich weer in een grote belangstelling.  
Aan het eind van de dag hebben we de vernieuwde entree officieel geopend.  
Eerst maakte de showband van de muziekvereniging  ´Kunstzin´ een  muzikale ronde 
door de wijk. Heel bijzonder en ook veel inwoners kwamen op het geluid af! 
Samen met de band, bewoners, kinderen en niet te vergeten wethouder Kees Visser 
liepen we van de Hoeve naar de entree. Een heel mooi gezicht waarbij de kinderen  
een feestelijke zelfgemaakte sjerp droegen.  
Na de officiële handeling, het oplaten van de Zwanenbalgvlag, gingen de door de 
kinderen meegenomen ballonen de lucht in.  Enkele ballonen bleven steken in de 
bomen bij de entree. Gelukkig lieten ze in de loop van de dag toch los.  
De ballonnenwedstrijd heeft helaas geen winnaar opgeleverd. Geen van de 
naamkaartjes is teruggezonden. Mogelijk zijn de kaartjes gelet op de windrichting die 
dag allemaal in zee terecht gekomen. 
De lekkere hapjes en drankjes sloten deze bijzondere dag af. 
 
Van afvalinzamelbedrijf  HVC hebben we nog geen bericht gekregen over de nieuwe 
opstelplaatsen van de vuil – en groenbakken.  De BVZ heeft bezwaar gemaakt 
tegen de door HVC voorgestelde opstelplaatsen van de bakken. Naar onze mening 
kunnen die tot onveilige situaties leiden. In de media is wel te lezen geweest dat een 
groot aantal bezwaren is gehonoreerd. Zodra wij bericht ontvangen zullen wij u op de 
hoogte brengen.  
Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk ook altijd kijken op www.zwanenbalg.info  
Op de site is ook gestart met marktplein. Echt een aanrader om eens te kijken. De 
spelregels voor het aanbieden van goederen staan daar ook vermeld.  Wij kunnen u 
melden dat inmiddels de eerste spullen zijn verkocht. 
 
Op 11 november is het weer Sint Maarten. Zoals elk jaar houdt de BVZ een 
lampionnenkeuring op de Franciscushoeve. Meer bijzonderheden over die wedstrijd 
treft u elders aan in deze nieuwsbrief. 
 
 
 

http://www.zwanenbalg.info/
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De geplande groen- waterdag op 29 oktober j.l. is niet doorgegaan.  
De BVZ is voor werkzaamheden op deze dag in overleg met de gemeente getreden.  
De gemeente heeft aangegeven de voorgestelde werkzaamheden (zoals b.v. het 
onkruidvrij maken van de stoep bij de entree) zelf uit te voeren.  
Als u kunt, wilt u dan de boomsingels voor uw huis zonodig zelf meenemen in het 
onderhoud?  
Wij hebben nogmaals de gemeente gevraagd bomen terug te plaatsen die eerder 
zijn weggehaald. In de publieke ruimte van de wijk zijn weinig bomen en daardoor 
doet de wijk kaal aan. De gemeente erkent onze signalering en is op zoek naar 
bomen die het wel doen. Wordt vervolgd ! 
 
In een nieuwsbrief hebben we al eerder aandacht geschonken aan de nieuwe  
legger van het Waterschap. Die legger geeft regels omtrent het verplichte 
onderhoud van de oeverkant van percelen die grenzen aan het water.  
De ingediende bezwaren dienen verwerkt te worden waarna de aangepaste legger 
eerst weer ter inzage moet worden gelegd alvorens in werking te kunnen treden. 
Gelet op de ingediende bezwaren zal deze legger pas op 01 januari 2013 worden 
ingevoerd. Op onze site treft u de brief aan die wij hebben ontvangen van het 
Waterschap.  Met het Waterschap bekijken we nog op welke datum we een 
voorlichtingsbijeenkomst gaan organiseren. Die bijeenkomst zal na 01 april 2012 
worden gehouden. 
 
Inmiddels zijn de voorbereiding voor de kerstbijeenkomst in en bij de Hoeve al weer 
gestart. Noteert u alvast in uw agenda vrijdagavond 16 december.  
De kerstbomen zijn besteld. In de volgende nieuwsbrief meer informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Loek de Goede, voorzitter van de BVZ. 
 
Oproep Franciscushoeve 
Op de Franciscushoeve wonen cliënten van ’s Heeren Loo, het voormalige 
Noorderhaven. Die gaan op werkdagen naar hun dagbesteding elders.  
Overdag komen op de Hoeve andere cliënten van ’s Heeren Loo voor de 
“dagbesteding ouderen”. Die beheert enkele - nog kale - tuintjes aan de voorkant  
( Zwanenbalgkant) van de Hoeve. 
Jan Kaauw Zwanenbalg 1319 is vrijwilliger, zowel voor de ouderendagbesteding als 
voor de bewoners van de Hoeve. Jan vraagt of u planten over heeft voor deze 
tuintjes. U kunt ze bij hem afgeven, of rechtstreeks bij de begeleiding van de 
dagbesteding Monica of Rose, middenvooringang Hoeve. 
 
Website www.zwanenbalg.info  
U vindt er alles over de BVZ. De foto’s van 11 september 2011 spelletjesmiddag en 
opening entree. Misschien staat u en/ of uw kind erop? 
De Marktplein bladzij werkt. Daar vindt u spullen die te koop worden aangeboden, 
maar ook een oproep voor een verloren voorwerp.  
Heeft u iets te koop? Klik dan naar de site en volg de instructies. 
De brief van het Hoogheemraadschap over de leggers staat er ook vermeld. 
Evenals de tekst van deze nieuwsbrief. 
De secretaris zou het fijn vinden als u uw emailadres aan haar doorgeeft. 
maphoekstra@live.nl  

http://www.zwanenbalg.info/Nieuwsbrief/2011-10-25%20-%20UitwaterendeSluizen.pdf
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