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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
 
Nieuwsbrief november 2013 
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 
Voor u ligt de “najaar editie” van de BVZ nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief bevat een vraag van het bestuur, de verslagen van de burendag  en 
motortoertocht 2013 en nieuws over project “Groen en Water”. Voorts een uitnodiging 
voor Sint Maarten en de Lampionnenkeuring die het bestuur samen met de 
bewoners Franciscushoeve voor u organiseren. 
 
De BVZ en het bestuur. 
Zoals u in het verslag van de burendag kunt lezen, gaat deze dag – met dank aan 
allen die zich daar voor ingezet hebben – de geschiedenisboeken in als geslaagd. 
Zie hiervoor de fotocollage op de website http://www.zwanenbalg.info  
Wat opviel was dat het aantal deelnemers in verhouding tot het aantal betalende leden 
aan de magere kant was. Hoe dat komt, willen wij graag van u weten. 
Natuurlijk is de zaterdag altijd een drukke dag voor onze bewoners. 
Maar misschien zijn er activiteiten, die u graag wilt bezoeken en die tot nu toe niet 
gerealiseerd zijn. Heeft u suggesties, geeft u ze dan aan ons door. U kunt deze ideeën 
mailen naar de secretaris van de Bewonersvereniging Zwanenbalg, Henk Arends.  
Zijn e-mail adres is: bvzwanenbalg@gmail.com 
 
Burendag 2013 
Zaterdag 14 september was een groot gedeelte van de activiteitencommissie “Handen 
in de wijk”, druk bezig in de keuken om lekkere hapjes te maken voor de afsluiting van 
de burendag die middag. 
We hadden gehoopt op een warme, zonnige zomerdag. Maar het waaide flink en het 
regende voortdurend. 
Maar regen of geen regen, de burendag ging door. Dat was immers de afspraak. 
Om twee uur ' s middags, bij de aanvang van de activiteiten, werd het wonder boven 
wonder droog en het bleef droog. 
Onder leiding van Piet en Danny van de jeu de boulesclub “De Ballen” uit Julianadorp, 
werd enthousiast gespeeld op de twee banen. Piet en Danny genoten van het plezier 
van de deelnemers. 
Onder leiding van Silvia en Esther werden in de blokhut prachtige schilderijen 
gemaakt, die zij na afloop van de middag mee naar huis mochten nemen. 
Het versieren van cup cakes, de workshop die de andere Esther en Marjo leidde , was 
een groot succes bij de kinderen. Er waren prachtige exemplaren bij, maar soms 
waren die te lekker om te bewaren. 
Miriam en Esther hebben bij de kinderen en de bewoners van de Hoeve tattoos gezet. 
Er kon gekozen worden uit heel veel verschillende exemplaren. Er is geen kind 
geweest die zonder tattoo naar huis is gegaan. 
Robin was scheidsrechter bij een aantal fanatiek spelende volleyballers. 
Ook het springkussen, “het koetje”, kon opgezet worden en een groot aantal kinderen 
heeft er uitbundig gesprongen. 
Voor de bewoners van de Franciscushoeve was het optreden van het orkest “De 
Knorhanen” het hoogtepunt van de middag. Wat hebben zij genoten van dit optreden. 
Al met al was onze burendag een geslaagde middag. 
Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en medewerking. Zonder hen was 
deze burendag niet gerealiseerd. 
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Zwanenbalg Motortoer. 
Zondag 21 juli werd de jaarlijkse Zwanenbalg motortoer verreden. Dit maal was het 
een kleine maar zeer enthousiaste en gemotiveerde groep die een bijzonder mooie 
tocht door de kop van Noord Holland niet aan zich voorbij liet gaan. De start was 
weer bij de Hoeve waar voor vertrek koffie door de BVZ beschikbaar was gesteld. 
Om 9 uur precies vertrok de groep, uitgezwaaid door Arie ten Boekel en Iek 
Bakelaar, voor een prachtige tocht die was uitgezet door de vaste navigator, Wilfred 
Muilwijk. Het was prachtig weer, wat voor de verandering ook wel eens fijn was. De 
regenpakken konden dus in de koffers blijven. Moe maar voldaan was de groep om 
half vier weer terug en werd de tocht onder het genot van een door de BVZ 
gesponsord hapje en een drankje uitvoerig geanalyseerd. De conclusie was dat we 
dit volgend jaar maar weer moesten doen. Om dan meer mensen de gelegenheid te 
geven (weer) mee te rijden, wordt bezien of een dag voor of na de vakantieperiode 
wellicht mogelijk is. Hoe dan ook, we zien graag uw inschrijving als enthousiaste 
motorrijder voor deelname volgend jaar t.z.t. tegemoet. 
Andre Kerssemeijer. 
 
GROEN en WATER 
In overleg met de gemeente zal er dit jaar helaas geen “groen en waterdag” worden 
gehouden. We zijn met de gemeente in overleg over aanplant van nieuwe bomen in 
de wijk. Ook de entree heeft nog steeds de aandacht. Het onderhoud moet beter 
kunnen. Het muurtje moet worden hersteld. De vlonder moet goed begaanbaar zijn 
voor degene, die willen vissen of watervogels voeren. Het gravel moet worden 
aangevuld tot aan de picknicktafel. De vlonder aan de westkant was in een zeer 
slechte staat. Inmiddels is de renovatie begonnen. Ook het waterschap is bezig 
geweest om hier en daar de waterpartijen van riet en waterplanten vrij te maken voor 
een betere doorstroming en een goede water kwaliteit. 
Vanuit het wijkplatform zijn wij gestart met een project "vergroening" van de wijk. 
Hiermee beogen wij een beter onderhoud, een entree met uitstraling en meer 
groen(bomen) in de wijk.  
“De groenblijver” heeft de bakken bij de entree voorzien van nieuwe zomerplanten en 
zal binnenkort de bakken opnieuw vullen met winterharde planten.  
Bij deze hartelijk dank daarvoor. 
Al met al zijn en blijven we in beweging voor een mooie wijk met uitstraling en als het 
kan een voorbeeld voor anderen. Daar moeten we met zijn allen als bewoners wel 
een steentje aan bijdragen. De eigen tuin en de boomspiegel in de buurt goed 
verzorgen. Veel tuinplezier gewenst. 
 
Oproep (Waterplanten voor de Franciscushoeve) 
Als u uw vijver uitdunt, gooi dan de waterplanten niet weg. Geef dhr. Jan Kaauw  
even een seintje, hij haalt ze op graag bij u op. Ze worden dan in de sloot bij de 
Franciscushoeve geplant. (telefoon: 690823)  
Zo zoekt dhr. Jan Kaauw  ook een benzinemaaier en heggenschaar die op benzine 
loopt. Sponsoring is natuurlijk ook welkom; Er is jammer genoeg geen potje om dit 
soort zaken te realiseren. 
Bij voorbaat dank namens, bewoners, medewerkers en vrijwilligers, van de 
Franciscushoeve.  
 
Tot slot wenst het bestuur van de bewonersvereniging u een prachtig najaar toe. 
 


