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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG  (BVZ) 
 

NIEUWSBRIEF MEI 2012  
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en omgeving, 
 
Mijn laatste inleiding voor de nieuwsbrief van de vereniging. Tijdens de afgelopen 
algemene ledenvergadering (ALV) heb ik mij niet herkiesbaar gesteld vanwege 
mijn nieuwe functie en drukke werkzaamheden. Tijdens de vergadering heb ik een 
oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Tot op heden heeft die oproep niet 
geleid tot een aanmelding. Ik herhaal daarom die oproep. Het is natuurlijk altijd 
mogelijk eerst een bestuursvergadering mee te maken om zo een indruk te krijgen 
van het bestuur en de werkzaamheden. 
  
Ik noemde al de ALV op woensdag 25 april 2012. De opkomst viel wat tegen.Maar 
mogelijk was de voetbalwedstrijd van die avond een beletsel was voor sommige 
leden om de vergadering te bezoeken. De gebruikelijke agenda was omgegooid om 
onze gast al gelijk zijn presentatie te kunnen laten geven.  
Dennis Kos van het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier nam 
ons op zeer boeiende wijze mee in het waterbeheer van onze wijk en omgeving. Hij 
sprak over het nieuwe waterplan voor Den Helder / Julianadorp waarbij het accent 
meer dan in het verleden is komen te liggen op de waterkwaliteit. Het ecologisch 
beheren komt meer op de voorgrond. Dat ecologisch beheer is ook één van de 
uitgangspunten geweest voor de gemeente en de projectontwikkelaar bij de start 
voor de plannen van onze wijk. Hij gaf ons een goed beeld van de wijze waarop het 
hoogheemraadschap te werk gaat.  
Gelet op de vele vragen van de aanwezigen een onderwerp dat sterk tot de 
verbeelding sprak. Dennis Kos heeft ook het wettelijk kader en dan meer specifiek de 
nieuwe legger behandeld. De nieuwe regels voor onderhoud en de gevolgen 
daarvan voor de eigenaren lichtte hij toe. Wilt u nadere informatie over dit onderwerp, 
op de site van de vereniging www.zwanenbalg.info   zijn de sheets van de 
presentatie te zien . 
  

Na de pauze legde het bestuur verantwoording af over het afgelopen 
verenigingsjaar. Aan de hand van een overzicht door de secretaris werden de 
activiteiten behandeld. De penningmeester gaf een overzicht van de financiën en 
kascontrolecommissie deed verslag. Het voorstel van de commissie om de 
penningmeester decharge te verlenen werd met applaus ontvangen door de leden. 
De contributie blijft gelijk.  Mocht u de contributie nog niet hebben overgemaakt, 
wilt u dan € 15 storten op rekeningnummer 3306.26.809 t.n.v. Bewonersvereniging 
Zwanenbalg o.v.v.uw naam, adres en contributie 2012 ? 
De naamgevers van de wijk, de zwanen, hebben zich op verschillende plaatsen in 
de wijk genesteld. Gelet op de plaatsen van die nesten is het alleen bij de entree 
goed mogelijk om een hek te plaatsen zodat het zwanenechtpaar in alle rust aan hun 
gezinsuitbreiding kan werken. Het hek is inmiddels door het Landschapsbeheer 
geplaatst en zal na het broedseizoen weer worden verwijderd. 
  
Inmiddels heeft het bestuur twee brieven gestuurd naar de gemeente. 
Een brief met het verzoek om het besluit om niet tot herplanting van de 
verwijderde bomen over te gaan te heroverwegen.  
 
 

http://www.zwanenbalg.info/
http://www.zwanenbalg.info/Nieuwsbrief/Presentatie%20Zwanenbalg.pdf
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In de andere brief vraagt het bestuur aan de gemeente om in zowel noord als zuid in 
de bochthoeken op het wegdek in het midden van de weg een doorgetrokken streep 
aan te brengen. Al eerder heeft het bestuur aandacht bij de gemeente gevraagd voor 
de veiligheid in die bochten. In het antwoord heeft de gemeente aangeven dat juist 
verbreding van die bochten geen bijdrage zou leveren aan die veiligheid. Stelling van 
de gemeente is dat juist door de huidige constructie van de bochten de snelheid zal 
verminderen en de kans op ongelukken afneemt. Door middel van het voorstel aan 
de gemeente wil het bestuur nogmaals aandacht vragen voor die veiligheid.  
  
Op paaszaterdag werd op het terrein van de hoeve door de kinderen uit de wijk weer 
traditioneel eieren gezocht. De opkomst was groot en door de kinderen werd goed 
gezocht. Een klein aantal eieren werd niet gevonden zodat de ´grote´ mensen ook 
nog een kans kregen. Nieuw dit jaar was de puzzeltocht voor de oudere kinderen in 
de wijk.  
De prijsuitreiking in de hoeve was gezellig en al was het koud die dag iedereen ging 
met een presentje van de paashaas tevreden naar huis. Hulde voor de organisatie 
van die dag. 
 
De activiteiten voor de komende tijd ziet u elders in deze nieuwsbrief vermeld staan. 
Als u mee wilt doen, geef u dan meteen op, de deadline lijkt altijd zo ver weg! 
 
Ik hoop dat het huidige bestuur binnenkort uitgebreid kan worden met nieuwe 
bestuursleden en blijf de vereniging volgen maar dan meer op afstand. 
Met vriendelijke groet, 
  
Loek de Goede 
(ex) voorzitter 
 
Rectificatie 
In het artikeltje over hondenpoep in de nieuwsbrief van maart 2012 stond een fout 
telefoonnummer van het Klant Contact Centrum van de gemeente Den Helder. 
Het is niet 0223140223, maar slechts 140223! 
 
Vlaggen 
De BVZ schafte een Nederlandse vlag met wimpel aan, zodat er op koninginnedag 
en 4 en 5 mei gevlagd kan worden bij de entree. 
 
 

ZATERDAG 12 MEI  GROEN -WATERDAG IN 
ZWANENBALG   
Wij gaan weer aan het werk en vragen u ons daarbij te helpen.  
9.30 uur:  onder het genot van koffie, thee, limonade en heerlijke taart van Marion de 
Lange verzamelen grote en kleine Zwanenbalgers zich in de blokhut bij de 
Franciscushoeve. Daarna gaan we aan het werk. Voor gereedschap wordt gezorgd. 
 
We beginnen dit jaar met het water. Door het opruimen van zwerfvuil hopen we het 
aanzien van het water te verbeteren!  
Daarna gaan we de entree van onze wijk aanpakken en beplanten. 
We verwachten een uurtje nodig te hebben, waarna we afsluiten met een kopje koffie 
of thee in de blokhut.  
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   EUROPEES KAMPIOENSCHAP VOETBAL  
 

 

   OP GROOT SCHERM OP DE FRANCISCUSHOEVE 

 
 

De bewoners van de Franciscushoeve nodigen alle Zwanenbalgers uit samen met 
hen naar het Europees Kampioenschap voetbal te kijken als Nederland moet spelen. 
Er zal voor een groot scherm gezorgd worden, en ter verhoging van de feestvreugde 
hapjes en drankjes genuttigd kunnen worden. 
OPROEP: Wie vindt het leuk om samen te kijken?  
Graag voor 1 juni 2012 een mailtje naar maphoekstra@live.nl  
of een telefonische reactie 0223618456.  
Bij te weinig aanmeldingen gaat het niet door. 
Bij voldoende aanmeldingen volgt er nog een flyer met nadere informatie. 
 

 
 

ZWANENBALG MOTORTOER 2012 

 
 
 

Wegens succes geprolongeerd: in samenwerking met de Franciscushoeve en de 
BVZ, die delen van de toer zal sponsoren, wordt op zondag 15 juli voor de 2e keer 
de Zwanenbalg motortoer gereden.  
Deelname staat open voor motorrijders (m/v), al of niet met passagier, woonachtig of 
woonachtig geweest in Zwanenbalg.  
De doelstelling is door een gezamenlijke hobby elkaar te ontmoeten en contacten te 
verdiepen. Het idee is een dagtocht onderbroken door een koffiestop, een 
gezamenlijke lunch en een middagstop.  
De route is reeds uitgezet en is zo’n 170 km.  
We verzamelen om 08.30 uur bij de Franciscushoeve (kant Callantsogervaart) en we 
vertrekken na een veiligheidsbriefing en route-uitleg om 09.00 uur.  
Voor 17.00 uur zijn we weer terug in Zwanenbalg. Onder genot van een drankje kan 
er worden nagepraat in de blokhut, terwijl de bewoners van de Franciscushoeve de 
motoren kunnen bewonderen.  
Deelnemers krijgen voor 15 juli per e-mail uitgebreide informatie.  
U dient zich tijdig via e-mail op te geven bij André Kerssemeijer 
(a.kerssemeijer@quicknet.nl) (ZB 1402) onder vermelding van: 
Onderwerp: Zwanenbalg motortoer 2012 
1. Naam 
2. Naam eventuele passagier 
3. Adres 
4. Telefoonnummer/GSMnummer 
5. Type motor 
6. (indien aanwezig) Type navigatie apparaat 
7. Eventuele bijzonderheden, vragen of suggesties. 
 
Heb je vorig jaar meegereden dan volstaat een mededeling dat je weer mee 
doet . 

mailto:maphoekstra@live.nl
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VAREN MET HET TALLSHIP  

DE MORGENSTER 
 
Zondag 7 oktober 2012 is er een unieke 
mogelijkheid voor alle bewoners van 
Zwanenbalg om nader met elkaar kennis te 
maken, iets samen te doen en een traditie te 
starten. 
Jan Buijs en Jan Tiessen , de organisatoren, 
hebben dit plan besproken met schipper 
Harry Muter van de Morgenster en hij vindt 
het plezierig hier aan mee te werken. 

 
Wat gaan we doen en waar kunt u rekening mee houden? 
- op zondag 7 oktober 2012 om 10.00 uur aan boord van de Morgenster 
- de ligplaats is de oude rijkswerf Willemsoord 
- parkeerplaatsen zijn ruim voorhanden 
- om 10.00 uur staat er koffie en thee voor u klaar 
- we varen richting Marsdiep en / of de Noordzee om te zeilen 
- de lunch bestaat uit soep en belegde broodjes 
- om 17.00 uur zijn we weer terug op Willemsoord 
- drankjes zijn exclusief en dient u à contant aan de bar af te rekenen 
- u moet voor zo’n zeiltocht wel goed ter been zijn! 
 
Hoe nu verder? 
Momenteel hebben wij 50 personen nodig om de prijs op € 35 te houden. Maximaal 
kunnen er 90 bewoners mee. 
De Bewonersvereniging Zwanenbalg steunt deze activiteit. Leden van de BVZ die 
meegaan, ontvangen per wooneenheid € 5 korting. 
Als u dit ook een goed initiatief vindt, geeft u zich dan vòòr 20 mei 2012 op, tegelijk 
met de toezegging dat u het bedrag van € 35 voor eind mei 2012 zult betalen. 
De sponsoring van de BVZ wordt later verrekend. 
Wij laten u na 20 mei weten of de vaartocht door kan gaan. 
 
Opgave per mail vòòr zondag 20 mei 2012 
Voorzien van naam, adres, emailadres en leeftijd aan: 
j.tiessen1@kpnplanet.nl  of jibuijs@quicknet.nl  
 
Agenda van BVZ activiteiten in 2012                                                                              
Zaterdag 12 mei            Groen- waterdag  
Juni                                E.K. voetbal kijken op de Franciscushoeve                                                               
Zondag 15 juli                Zwanenbalg motortoer 2012 
Zaterdag 15 september Spelletjesmiddag  
Zondag 7 oktober           Tallship De Morgenster  
Zondag 11 november    of op de datum dat het winkelcentrum Sintemaarten houdt.       
                                       Sintemaartendoos wedstrijd 
Vrijdag 14 december      Kerst in zwanenbalg)  
 
Zoals u ziet : de vereniging bruist van activiteiten. Wij hopen u de komende tijd weer 
te ontmoeten. 
Met vriendelijke groet namens het bestuur:  
Map Hoekstra- van Amersfoort, secretaris. 

mailto:j.tiessen1@kpnplanet.nl
mailto:jibuijs@quicknet.nl

