Bewoners Vereniging Zwanenbalg
Nieuwsbrief voorjaar 2015
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart,
Voor u ligt de “voorjaars editie” van de BVZ nieuwsbrief.
De nieuwsbrief bevat o.a. nieuws over de projecten “vergroening in de wijk” en de
groendag, overleg BVZ met de gemeente, een verzoek van de penningmeester, de
uitnodiging voor de algemene ledenvergadering, een verslag van St. Maarten, de
samenvatting van een actie van VVN in onze wijk, een verslag over de aanleg van de
“Noorderhaaks” en als laatste een uitnodiging van de activiteitencommissie om
paaseieren te gaan zoeken
Vergroening van de wijk
Het hoveniersbedrijf " De Groenblijver" blijft ook dit jaar onze wijk sponsoren. De
bloembakken bij de entree zijn inmiddels gevuld met fleurige planten en worden
onderhouden. Wij bedanken Harco voor deze geste. Het bestuur van de BVZ heeft
het plan opgevat om meer bomen in de wijk te planten. Het plan is wederom
voorgelegd aan de gemeente en heeft geresulteerd in een mondelinge toezegging
van de wethouder om de resterende 16 knotwilgen neer te mogen zetten. Onze
wijkhovenier de "Groenblijver" sponsort de wilgen en gaat ze ook voor ons planten.
De gemeente heeft besloten om de beide vlonders bij de ingang van de wijk te
verwijderen. Wanneer is echter nog niet bekend.
Groendag 29 november 2014.
Door weinig belangstelling is deze ochtend beperkt gebleven tot het opschonen van
de entree in de wijk. Om 09.30 uur was het verzamelen in de blokhut. Er was
koffie/thee en natuurlijk de heerlijke en traditionele scone-taart, gemaakt door Marion.
Er is nog heel wat gedaan door de vrijwilligers. Het pad van de entree was
overwoekerd door begroeiing, is schoongemaakt en de kantjes bijgewerkt. Er is
geschoffeld tussen de struiken.
De bloembakken zijn weer voorzien van nieuwe (gesponsorde) beplanting door onze
wijkhovenier de Groenblijver. Rond 11:30 uur waren wij klaar met de klus: wij hebben
genoten, prachtig weer, heerlijk buiten en een goed resultaat.
Marion, Piet, Harco, Henk en Gaike bedankt en hopelijk dit jaar weer een vervolg.
Misschien met meer mensen uit deze mooie wijk.
Arie ten Boekel
Betalen contributie lidmaatschap 2015.
De penningmeester doet een oproep om uw contributie voor 2015 over te maken.
Wilt u € 15, = overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 0330 6268 09 ten name
van Bewoners Vereniging Zwanenbalg onder vermelding van contributie 2015 en uw
huisnummer.
Opzeggen van uw lidmaatschap voor het komende contributiejaar kan, zoals
besloten is in de Algemene Leden Vergadering van 2 april 2009, ten minste 1 maand
voor het verstrijken van het lopende contributiejaar en wel schriftelijk bij de secretaris:
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. Bewoners Vereniging Zwanenbalg o.v.v. contributie
2015 en uw huisnummer.
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Algemene Leden Vergadering (ALV)
Donderdagavond 23 april heeft het bestuur de Algemene Leden Vergadering voor
het jaar 2015 uitgeschreven. De vergadering zal plaats vinden in het wijksteunpunt
Julianadorp, Boterzwin 3476. Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2014
en blikt vooruit naar het komende verenigingsjaar.
Tijd: 19.30 uur: zaal open, de koffie staat voor u klaar.
20.00 uur: aanvang vergadering.
20.45 uur: einde ALV en pauze.
21.00 uur: na de pauze spreekt notaris mr. A. Verhoeks.
21.45 uur: vermoedelijke eindtijd en sluiting.
Agenda
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Vaststellen agenda.
4. Notulen ALV 14 april 2014.
5. Verslag secretaris van het afgelopen jaar.
6. Financiën 2014, kascontrolecommissie.
7. Begroting 2015.
8. Bestuurssamenstelling en – verkiezing.
 Elk nieuw lid blijft 3 jaar. Herverkiezing oud- bestuurslid kan ook voor 1 jaar.
 Aftredend en herkiesbaar: penningmeester Arie ten Boekel.
 Verkiezing bestuurslid.
9. Beleid 2015 en activiteiten van het BVZ jaarplan 2015
10. Beleid, activiteiten, alternatieven levensvatbaarheid van de BVZ 2016
11. Rondvraag
12. Sluiting
13. Pauze
Na de pauze zal mr. Arnold Verhoeks, notaris van notariskantoor Verhoeks
een korte lezing houden over vermogensplanning.
Mocht u nog punten onder de aandacht van het bestuur willen brengen laat het
weten via het e-mailadres bvzwanenbalg@gmail.com
Wilt u de notulen van de ALV 14 april 2014 eerst thuis inzien, kijk dan op de site
www.zwanenbalg.info
Sint Maarten
Het was sfeervol op de Franciscushoeve op 11 november, de dag van Sint Maarten.
Goedgemutst kwamen de kinderen in het halfdonker de blokhut binnen, waar de
kritische jury achter de tafel was gezeten. Er waren prachtige lampionnen te zien en
de nieuwste Sint Maartenliedjes te horen.
Bij de jongste kinderen was Daan Kamminga de winnaar met zijn octopus en Lotte
Lienos won de tweede prijs met haar eigen gemaakt lichtje.
Bij de categorie 6 tot en met 8 jaar won Tim Lienos met zijn ster de eerste prijs en
Aimy Kamminga met haar uil de tweede prijs.
Bij de oudste kinderen behaalde Daan van Ham de eerste prijs met zijn vissenkom
en Mathijs Brink de tweede prijs met zijn halloween-spin.
Silvia won de eerste prijs bij de categorie bewoners van de Franciscushoeve.
Opgetogen ging een ieder naar huis na de prijsuitreiking in de huiskamer en een
versnapering.
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Verkeersactie VEILIG VERKEER NEDERLAND
Vlak voor Sinterklaas vond er in onze wijk een verkeersactie van Veilig Verkeer
Nederland, afdeling Den Helder, plaats. Tegelijkertijd was deze actie ook in twee
andere wijken in Den Helder. Drie Zwarte Pieten hielden bestuurders aan en
overhandigden hen een gedicht, vergezeld van een zakje pepernoten. Een aantal
bewoners vonden dit gedicht in hun brievenbus. Bij andere bewoners werd
aangebeld. Het gedicht wees ons, bewoners van de wijk Zwanenbalg, op ons
verkeersgedrag. Ondanks het feit dat wij wonen in een 30 km zone buurt rijden
bewoners, bezoekers en toeleveringsverkeer te hard en werden wij verzocht om
minder hard te “sjezen”. Deze vaststelling is wel iets om te overdenken.
Wij, als bestuur van de bewonersvereniging vinden dat wij allemaal alert moeten zijn
op de toegestane snelheid van 30 km om onze wijk veilig te houden voor een ieder.
Aanleg Noorderhaaks
Op 17 januari vond er in het Juniorcollege een voorlichting van de gemeente plaats
over de aanleg van de weg Noorderhaaks.
Een weg die de Langevliet in het oude
dorp verkeersluw moet maken. Het is nog
niet helemaal zeker of deze weg er komt.
De aanleg hangt af van de subsidie die de
gemeente Den Helder verwacht te krijgen.
De gronden voor de aanleg van deze weg
zijn inmiddels wel al aangekocht.
Deze nieuwe weg zal aansluiten op de
Breewijd. Ook werd er gesproken over een
mogelijke bus sluis in de Van Foreestweg.
Ondanks het feit dat de bijeenkomst strak
georganiseerd werd, was er toch veel
onrust onder de aanwezige bewoners van
de Breewijd. Ondanks de beloofde aanleg
van een fietspad en
voetgangersoversteekplaatsen maken zij
zich ongerust over hun wooncomfort.
Na de inleiding kon een ieder vragen
stellen bij een aantal aanwezige
gemeenteambtenaren. Het antwoord op
de gestelde vraag zal per e mail
opgestuurd worden. Volgens wethouder,
Pieter Kos, is deze eerste bijeenkomst het
begin van de inspraakprocedure.
Er zal een klankbordgroep worden opgericht waarvan belangstellenden lid kunnen
worden. Ook worden er nog meer voorlichtingsavonden gepland.
Pasen in Zwanenbalg
Bijna traditioneel, zelfs het Noord Hollands Dagblad zal verslag doen van deze
activiteit, is er op zaterdag 4 april weer een paaseieren zoekwedstrijd bij de
Franciscushoeve. Deze activiteit is bestemd voor alle (klein-)kinderen en hun
vriendjes/vriendinnetjes uit Zwanenbalg en van de Callantsogervaart.
De Paashazen hebben weer een mooi programma gemaakt en bij deze nieuwsbrief
vindt u de uitnodiging en het inschrijfformulier om aan deze activiteit deel te nemen.
De Paashaas zelf is ook aanwezig
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Paaseieren zoeken
Paaszaterdag 4 april 2015 organiseert de Bewonersvereniging Zwanenbalg
(BVZ) samen met de Franciscushoeve een paaseieren zoekwedstrijd bestemd
voor alle (klein-) kinderen en hun vriendjes/vriendinnetjes van Zwanenbalg en de
Callantsogervaart.
Vanaf kwart voor 2 kun je je aanmelden in de blokhut, je krijgt dan een kaartje.
Het startsein is om 2 uur ‘s middags en zal een klein uurtje duren.
.
Deelname is dit jaar weer gratis!
Kinderen tot en met 12 jaar mogen paaseieren zoeken.
Je moet je wel aanmelden, doe het nu meteen, maar zeker voor woensdag 1 april
bij: Esther Laan
Email: edwinenesther@quicknet.nl
Het gaat altijd door, dus ook als het regent.
Neem een tasje met je naam erop mee, om de eieren die je opraapt in te doen!
De puzzeltocht kinderen moeten een pen meenemen.
Ieder kind krijgt een paasverrassing!
We hopen dat het een spannende middag wordt.

Groeten van de Paashaas!

Tot zaterdag 4 april 2015.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik kom Pasen vieren bij de Franciscus Hoeve in Zwanenbalg
Naam………………………………………… Leeftijd………jaar.
Adres………………………………………… Telefoonnummer………………………
Emailadres………………………………………………………………
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