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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
 
nieuwsbrief zomer 2014  
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 
Voor u ligt de “zomereditie” van de BVZ nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief bevat mededelingen van het bestuur, nieuws over het project 
“vergroening in de wijk”, de motortoertocht, een oproep van de penningmeester voor 
de betaling van de contributie van de bewonersvereniging BVZ en de datum en  
activiteiten van de burendag 2014. 
We nodigen u ook uit ook voor een aantal activiteiten, die bewoners en bestuur 
samen met de Franciscushoeve voor u organiseren.  
Het bestuur heeft tevens aandacht besteed aan een verzakte drempel in  
straat 1300 / 1400. Veel auto's hebben problemen om die drempel te nemen, BVZ 
heeft een foto gemaakt van de drempel en verstuurd naar de gemeente Den Helder 
met het verzoek om de drempel te herstellen. 
 
Een bijzonder woord van dank is gericht aan Iek Bakelaar. Hij heeft met veel 
enthousiasme een groot aantal jaren allerlei werkzaamheden voor de BVZ verricht.  
In verband met zijn verhuizing uit de wijk heeft hij op de algemene ledenvergadering 
van 17 april jl. zijn functie neergelegd. Vooralsnog blijft zijn functie vacant. Ook 
bezorgde Iek nieuwsbrieven van onze bewonersvereniging. Voor het rondbrengen 
van de nieuwsbrief  (zes keer per jaar) in straat 1100, hebben bewoners van de 
Franciscushoeve spontaan hun medewerking toegezegd, bravo!  
Iek, namens bewoners en bestuur, hartelijk dank voor je inzet. En veel woonplezier in 
je nieuwe huis! 
 
De BVZ en het bestuur. 
Op de algemene ledenvergadering van 14 april 2014 zijn een aantal nieuwe leden 
voor het bestuur gekozen. Vanaf die dag heeft onze bewonersvereniging een 
vacature voor een bestuurslid. Wij vragen om versterking van ons bestuur. Heeft u 
interesse voor het bestuur , meldt u aan! 
Het verslag van de algemene leden vergadering staat op de website van onze 
bewonersvereniging: www.zwanenbalg.info 
De bestuurssamenstelling is als volgt: 
Voorzitter:    Mary Schooneman   Zwanenbalg  1714 
Secretaris:    Henk Arends   Zwanenbalg  1407 
Penningmeester:    Arie Boekel    Zwanenbalg  1106 
Bestuurslid en webmaster: Gaike Dalenoord   Zwanenbalg  1318 
Bestuurslid vacant. 
Indien u vragen, suggesties of andere zaken heeft ,neem dan contact op met de 
secretaris. E-mailadres bvzwanenbalg@gmail.com. 
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Entree en vergroening van de wijk. 
De entree is ook dit jaar weer tijdelijk afgezet met gaas i.v.m. het broedende 
zwanenpaar. De gemeente heeft deze voorziening weer verwijderd, zodat er weer 
onderhoud gepleegd kan worden aan de entree van de wijk. 
 
Hoveniersbedrijf De Groenblijver, uit onze wijk Zwanenbalg, heeft aangegeven om de 
drie bloembakken bij te houden, zodat deze bakken er weer fleurig en verzorgd 
uitzien. Afgelopen periode heeft dit bedrijf ook de door hen geplante wilgen gesnoeid, 
zodat er een kruin ontstaat. Wederom een aanzet tot meer vergroening van de wijk. 
Namens de bewoners en het bestuur bedanken wij De Groenblijver voor deze vorm 
van sponsoring.  
 
Aan de gemeente is aangegeven dat beide vlonders aan weerzijde van de ingang 
onderhoud behoeven. Er wordt gedacht aan verwijdering . Vooral de rechtervlonder , 
bij huisnummer 1102, is nutteloos als steiger, omdat de sloot doodloopt. 
De gemeente wil graag weten hoe u als bewoner er over denkt, U kunt uw mening 
kenbaar maken  via onze secretaris en ons email-adres  bvzwanenbalg@gmail.com. 
 
Zwanenbalg motortoer. 
Traditioneel wordt ook deze zomer, bij voldoende belangstelling, voor de vierde keer 
de Zwanenbalg motortoer gereden. De exacte datum staat nog niet vast en ook aan 
de route wordt nog gewerkt.  
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. 
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 zijn er geen veranderingen, dan volstaat de 
mededeling aan André dat u weer mee wilt doen. 
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Verzoek van de Penningmeester. 
Hierbij wil ik de leden oproepen,  die hun contributie voor het jaar 2014 nog niet 
hebben overgemaakt, dit als nog te doen. 
De contributie bedraagt € 15,= en kunt u over maken op rekeningnummer: 
NL58 RABO 0330 6268 09 ten name van Bewoners Vereniging Zwanenbalg en 
onder vermelding van contributie 2014 en uw huisnummer. 
Opzeggen van uw lidmaatschap voor het komende contributiejaar kan, zoals 
besloten is in de Algemene Leden Vergadering van 2 april 2009, tenminste 1 maand 
voor het verstrijken van het lopende contributiejaar en wel schriftelijk bij de secretaris: 
Dhr. H.L. Arends 
Zwanenbalg 1407 
1788ZD Julianadorp 
bvzwanenbalg@gmail.com 
 
Nieuwe leden zijn van harte welkom en informatie kunt u vinden op onze website 
www.zwanenbalg.info.  
U wordt lid van onze vereniging als u € 15,= overmaakt op rekeningnummer  
NL58 RABO 0330 6268 09 t.n.v. Bewonersvereniging Zwanenbalg o.v.v. contributie 
2014 en uw huisnummer.  
 
Burendag 2014 
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: Esther Laan, Esther Ensing, Truus Storm, Silvia de Jong en Mary 
Schooneman .De burendag wordt zaterdagmiddag 30 augustus 2014 vanaf 14:00 
uur gehouden op het terrein van de Franciscushoeve. Er zijn evenals vorig jaar 
activiteiten voor jong en oud. Zie bijgevoegde uitnodiging. 
Heeft u nog suggesties voor deze burendag of wilt u ons op deze dag helpen, laat 
het dan even weten aan onze secretaris of aan de voorzitter van de 
activiteitencommissie Mary Schooneman. 


