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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
 
Nieuwsbrief juli 2013 
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 
Voor u ligt de “zomereditie” van de BVZ nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief bevat een mededeling van het bestuur maar nodigt u ook uit ook voor 
een aantal activiteiten, die bewoners en bestuur samen met de Franciscushoeve 
voor u organiseren. 
Een bijzonder woord van dank is gericht aan Map Hoekstra, zij heeft met veel 
enthousiasme vanaf 2007 de secretariële zaken voor de BVZ uitgevoerd. Op de 
algemene ledenvergadering van 11 april jl. heeft zij het secretariaat overgedragen 
aan Henk Arends. Map blijft op de achtergrond actief in diverse werkgroepen. 
Map, namens bewoners en bestuur, hartelijk dank voor je inzet. 
 
De BVZ en het bestuur. 
Op de algemene ledenvergadering zijn een aantal nieuwe leden voor het bestuur 
gekozen. Vanaf die dag heeft onze bewonersvereniging weer een voltallig bestuur. 
Het verslag van de algemene leden vergadering staat op de website van onze 
bewonersvereniging: www.zwanenbalg.info 
De nieuwe bestuurssamenstelling is als volgt: 
Voorzitter, Mary Schooneman:   Zwanenbalg  1714 
Secretaris, Henk Arends:   Zwanenbalg  1407 
Penningmeester, Arie Boekel:   Zwanenbalg  1106 
Bestuurslid, Iek Bakelaar:   Zwanenbalg  1208 
Bestuurslid en webmaster, Gaike Dalenoord:  Zwanenbalg  1318 
Indien u vragen, suggesties of andere zaken heeft neem dan contact op met de 
secretaris. E-mailadres bvzwanenbalg@gmail.com.  
 
Verzoek van de Penningmeester. 
Hierbij wil ik de leden oproepen die hun contributie  € 15,00 nog niet hebben 
overgemaakt dit als nog te doen. 
U kunt deze overmaken op Bankrek.nr. 330626809 t.n.v. Bewonersver. Zwanenbalg 
o.v.v. contributie 2013 en uw huisnummer. 
Als u nog geen lid bent, kunt u dit worden door  € 15,00 over te maken op 
bovenstaand rek.nr. o.v.v. contributie 2013 en uw huisnummer. 
U bent van harte welkom als lid in onze actieve vereniging. 
Penningmeester BVZ, Arie ten Boekel 
 
Entree van de wijk. 
De entree is ook dit jaar weer tijdelijk afgezet geweest met gaas i.v.m. de broedende 
zwaan. Het paadje naar de vlonder is gedeeltelijk opnieuw gevuld met steentjes door 
de Gemeente. 
Voor het kapotte muurtje zijn wij nog in overleg met de Gemeente voor een 
definitieve oplossing. 
Hoveniersbedrijf De Groenblijver uit onze wijk Zwanenbalg heeft de drie 
bloembakken bij de entree gevuld met fleurige planten. Deze bakken worden 
eveneens onderhouden door De Groenblijver. De bloembakken zien er verzorgd uit. 
Namens de bewoners en het bestuur bedanken wij dit bedrijf voor deze vorm van 
sponsoring.  

http://www.zwanenbalg.info/
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Burendag. 
Zaterdag 14 september 2013 
De voorbereidingen voor de burendag in onze wijk zijn reeds gestart.  
De evenementencommissie is druk bezig met de organisatie van deze dag en 
bestaat uit: Map Hoekstra, Esther Laan, Esther Ensing, Truus Storm, Silvia de Jong 
en Mary Schooneman, De burendag wordt zaterdagmiddag 14 september gehouden 
op het terrein van de Franciscushoeve. Er zijn activiteiten voor jong en oud. 
Voor de kinderen zijn er de activiteiten schilderen en tattoo zetten. Natuurlijk is er ook 
een groot springkussen aanwezig. 
De volwassenen kunnen volleyballen of jeu de boules spelen. 
Er zijn ook gezamenlijke activiteiten zoals cup cakes versieren 
De hofkapel De Knorhanen van de carnavalsvereniging De Krabbetukkers treedt 
twee keer voor u op. 
Om u niet met een lege maag naar huis te laten gaan, wordt aan het einde van de 
burendag nog een hapje geserveerd. 
U kunt er nu al vast over nadenken of u, als volwassen bezoeker van de burendag, 
zich individueel of per team wilt opgeven voor de geplande activiteiten. 
Nadere mededelingen volgen nog in de volgende nieuwsbrief. 
 
Verkeerswijziging. 
In Zwanenbalg 18 en 19 is momenteel sprake van eenrichtingsverkeer. De bewoners 
van deze straten hebben enige tijd geleden een enquêteformulier van de Gemeente  
ontvangen waarin zij gevraagd werden een keuze te maken met betrekking tot het 
eenrichtingsverkeer. Van de 33 formulieren zijn er 31 teruggestuurd naar de 
Gemeente en 70 % van de bewoners heeft gekozen voor het opheffen van het 
eenrichtingsverkeer (23 bewoners). 
Op basis van dit resultaat heeft de Gemeente besloten om het eenrichtingsverkeer in 
de straat op te heffen. In eerste instantie zal dit voor een proefperiode van drie 
maanden zijn. In week 24 wordt de bebording aangepast. 
Wanneer de proefperiode zonder problemen verloopt , zal er voorgesteld worden aan 
het college van de Gemeente Den Helder de situatie definitief te maken. 
 
Kerstverlichting. 
In een bepaald gedeelte van de wijk verschenen er vorig jaar Kerst prachtige  sterren 
aan het firmament van Zwanenbalg. Heel veel bewoners hadden belangstelling voor 
dit mooie Kerstornament. Op verzoek van een aantal bewoners hebben wij 
geïnventariseerd hoe zo’n Kerstster is samengesteld en hoeveel de kosten zijn bij 
een gezamenlijke aankoop. 
De Kerstster die wij op het oog hebben en die hetzelfde is als die in de straten 11 en 
12 van de wijk kost € 165,= 
Het Kerstornament bestaat uit een metalen gegalvaniseerd frame, voorzien van een 
lichtslang met een aansluiting van 220 volt. De geïmpregneerde paal is 3 meter hoog 
en wordt geleverd met een grondpaalhouder. De moffel dient u zelf aan te schaffen , 
maar u heeft er waarschijnlijk wel één in het bezit. 
Indien u interesse heeft in de aanschaf van de Kerstster, kunt u zich daarvoor 
aanmelden door voor 20 juli € 165,= over te maken op rekeningnummer 330626809 
ten name van Bewonersvereniging Zwanenbalg onder vermelding van uw 
huisnummer en aanschaf kerstster. 
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Zwanenbalg Motortoer. 
Op zondag 21 juli aanstaande wordt voor de derde keer de Zwanenbalg motortoer 
gereden. 
Deelname staat open voor alle motorrijders (m/v), al dan niet met passagier, 
woonachtig  in de wijk of bewoners , die woonachtig zijn geweest in deze wijk. 
De route voor deze dag is reeds uitgezet en omvat ongeveer 170 kilometer.  
Tijdens deze dagtoer worden er verschillende pauzes gehouden voor een koffiestop 
en een gezamenlijke lunch.  
De motorrijders verzamelen zich om 08:30 uur bij de Franciscushoeve (kant 
Callantsogervaart) en vertrekken na een veiligheidsbriefing en route-uitleg om 
ongeveer 09:00 uur. Rond de klok van 17:00 uur is een ieder weer terug in 
Julianadorp.  
Deelnemers krijgen voor 21 juli uitgebreide informatie per mail. 
U kunt zich per e-mail opgeven bij André Kerssemeijer, Zwanenbalg 1402 
(a.kerssemeijer@quicknet.nl) onder vermelding van: 
1. naam 
2. naam passagier(e) 
3. adres 
4. telefoonnummer/gsm nummer 
5. type motor 
6. indien aanwezig het type navigatieapparaat 
7. eventuele bijzonderheden, vragen of suggesties. 
Heeft u vorig jaar mee gereden en is er geen verandering onder vermelding van: dan 
volstaat de mededeling aan André dat u weer mee wilt doen. 
 
AED. 
Wij wijzen u nogmaals op het feit dat er een automatische externe defibrillator (AED) 
aan de muur van de garage hangt bij het huis op adres Zwanenbalg 1102. 
 
Tot slot wenst het bestuur van de bewonersvereniging u een prettige zomervakantie 
toe en hopen u te ontmoeten op de burendag. 
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