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BEWONERSVERENIGING ZWANENBALG  (BVZ)    
 

GEZELLIGE MIDDAG MET EN OP DE 
FRANCISCUSHOEVE zondag 16 september 2012 
                                                                    

                                                                  
 
        

Van half 2 tot half 4 zijn alle ( klein-) kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes 
van Zwanenbalg/ Callantsogervaart in de basisschoolleeftijd 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 natuurlijk ook opeten! 
Gratis voor (klein-)kinderen van BVZ- leden,  
(klein-)kinderen van niet BVZ- leden betalen € 2 per kind. 
 
O ja, doe bij slecht weer je regenkleding aan, want het gaat altijd door! 
 
Meld je met het ingevulde strookje aan voor woensdag 12 september 2012  
bij Silvia de Jong Zwanenbalg 1314 of bij Map Hoekstra Zwanenbalg 1820. 
Je kunt Silvia bellen voor informatie. Haar telefoonnummer is: 0223645850 
 
Weet je misschien ook iemand die ons kan helpen bij de spelletjes? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Ik geef mij op voor de BVZ/ Hoeve spelletjesmiddag op zondag 16 september 2012   
 
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………………………………………………………… 
 
Mijn zus/broer/moeder/vader/oma/opa……………………………….komt helpen. 
 
Wij zijn wel   / geen lid van de BVZ ( dan € 2 per kind ) Het lidmaatschap is € 15 per  
 
jaar! Zie de website www.zwanenbalg.info 

http://www.zwanenbalg.info/
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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG  (BVZ) 
 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2012  
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 
Deze nieuwsbrief bevat een aantal mededelingen van het bestuur en een uitnodiging 
voor de Spelletjesmiddag die deze keer zal plaatsvinden op zondag 16 september. 
Tevens kunt u een verslag van de Zwanenbalg Motortoer lezen. 
 
Het bestuur. 
Vindt u het belangrijk dat de BVZ blijft bestaan? 
 
Op dit moment bestaat het bestuur van de BVZ nog uit 3 personen: 
Arie ten Boekel:  penningmeester 
Map Hoekstra- van Amersfoort: secretaris en lid van de activiteitencommissie. 
Iek Bakelaar: commissielid, contacten met instanties, tijdelijke voorzitter 
vergaderingen. 
 
Wij zoeken een voorzitter. Maar ook een secretaris, aangezien Map Hoekstra per 
april 2013 tijdens de Algemene Ledenvergadering niet herkiesbaar zal zijn. 
Meldt u aan, het is leuk werk en het komt de wijk en dus ook uzelf ten goede! 
Doel BVZ : zie www.zwanenbalg.info  
 
Contacten met instanties. 
Het bestuur heeft contact gehad met Liander over de graffiti op het PEN- huisje. 
Dit heeft echter nog niet tot een oplossing geleid. 
Ook heeft het bestuur contact met de gemeente over de vuilniswagen die tegen de 
rijrichting inrijdt bij ZB 1800 en 1900. Opheffen eenrichtingverkeer, zoals ook in de 
zuidelijke binnenring? Overige aandachtspunten zijn de entree, de gevaarlijke 
bochten, het ontbreken van sommige straatnaambordjes en de herplant van dode 
bomen.  
 
Busjesvervoer naar de Franciscushoeve. 
De officiële ingang naar de Franciscushoeve aan de Callantsogervaart is per  
juli 2012 voorzien van een uitgebreide oprit. De BVZ pleitte hier al jaren voor en 
feliciteert de Hoeve met dit mooie pad.  
Het is de bedoeling dat het vervoer van cliënten in busjes niet meer via Zwanenbalg 
zal plaatsvinden, maar via de Callantsogervaart. 
 
Speeltuintje Franciscushoeve. 
Het speeltuintje bij de Franciscushoeve is voor iedereen toegankelijk. U kunt ook 
altijd een kijkje nemen bij de paardjes ( nooit voederen). De rest van het terrein is 
privé terrein. Gelukkig kan de BVZ daar wel gebruik van maken tijdens onze 
gemeenschappelijke activiteiten. 
 
Initiatief van bewoners. 
Heeft u een plan voor de wijk, neem dan contact op met het bestuur. Goede ideeën 
worden gesponsord! Zoals de vaartocht met de Morgenster en de Zwanenbalg 
Motortoer. Helaas ging het kijken naar het EK-voetbal op een groot scherm bij de 
Franciscushoeve niet door omdat niemand uit de wijk belangstelling had. 

http://www.zwanenbalg.info/
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Vaartocht de Morgenster. 
Helaas kan de vaartocht met de Morgenster op 7 oktober 2012 niet doorgaan, 
vanwege te weinig ( maar wel enthousiaste) deelnemers. Zij hebben persoonlijk  
bericht gekregen. Volgend jaar proberen de initiatiefnemers het nogmaals.  
 
2e Zwanenbalg Motortoer, door André Kerssemeijer. 
Op zondag 15 juli 2012 werd door een kleine maar enthousiaste groep de tweede 
Zwanenbalg motortoer gereden.  
Negen motorrijders verzamelden zich om 08.30 uur in de blokhut van de 
Franciscushoeve om bij het genot van een kop koffie , verzorgd door de BVZ,  
door André Kerssemeijer o.a. gebrieft te worden over de veiligheidsregels en door 
Wilfred Muilwijk over de uitgezette route. Hierbij werd ook belangstelling getoond 
door een verslaggever van de Helderse Courant.  
Om negen uur precies vertrok de groep onder een bewolkte maar droge hemel voor 
een 177 km lange rit die langs alle wind- en turbinemolens van de kop van Noord-  
Holland voerde. Zoals gebruikelijk en gewenst door motorrijders had de toer een 
hoog smalle weggetjes gehalte en werden diverse dorpen en gehuchten doorkruist. 
De rit verliep mede door het goede weer zeer voorspoedig en na stops voor koffie en 
de lunch was de groep om half drie weer terug bij de blokhut. Hier kon buiten in een 
lekker zonnetje en onder het genot van een drankje, aangeboden door de BVZ, 
worden nagepraat over de rit. Iedereen was ervan overtuigd dat deze toer een 
blijvertje was binnen de BVZ en de motorrijders willen hierbij de BVZ en met name 
Iek Bakelaar en Arie ten Boekel hartelijk bedanken voor de uitstekende verzorging.     
Volgend jaar weer !   
 
Bloemenbakken entree. 
Iek Bakelaar verzorgde de BVZ- bloembakken bij de entree prima. Het vormde een 
kleurig welkom in Zwanenbalg. Binnenkort worden ze ververst. 
 
Sleutel gevonden. 
In de binnenring 1800/1900 is in juni een huissleutel gevonden. Verloren tijdens het 
uitlaten van de hond? Map Hoekstra bewaart de sleutel. Dus neem contact met haar 
op als het jouw sleutel is. maphoekstra@live.nl  ZB 1820 
 
Agenda met de komende BVZ-activiteiten. 
Zondag 16 september : spelletjesmiddag met en op de Franciscushoeve 
Zaterdag 3 november  : groen- waterdag als er iets geplant moet worden ( bericht 
volgt later). 
Zondag 11 november of 10 of 12 november : Sintemaarten lampionwedstrijd. 
Vrijdag 14 december   : Kerst in Zwanenbalg met en op de Franciscushoeve. 
 
Spelletjesmiddag op de Franciscushoeve. 
Aangezien er op zaterdag 15 september een groot vliegfeest is op vliegveld De Kooij, 
houden we onze spelletjesmiddag op zondag 16 september 2012. 
Uitnodiging in deze nieuwsbrief.. 
 
Vriendelijke groeten, namens het bestuur van de BVZ, 
Map Hoekstra- van Amersfoort, 
Secretaris BVZ. 
 

mailto:maphoekstra@live.nl

