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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
 
Nieuwsbrief november 2015 
 
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, 
motortourtocht 2015 en nieuws over project “Groen en Water”. Voorts een uitnodiging 
voor Sint Maarten en de Lampionnenkeuring die de activiteitencommissie en het 
bestuur samen met de bewoners Franciscushoeve 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 www.zwanenbalg.info  
Gelukkig mochten wij dit jaar een aantal nieuwe deelnemers begroeten. Maar wat 
evenals voorgaande jaren opviel was dat het aantal deelnemers in verhouding tot het 
aantal betalende leden aan de magere kant was. 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. Hebt u suggesties, geeft u ze dan 
aan ons door. U kunt deze ideeën mailen naar de secretaris van de 
Bewonersvereniging, Henk Arends: bvzwanenbalg@gmail.com 
 
Onze vereniging is al jaren lid van het Wijkplatform Julianadorp. Dit platform bestaat 
uit diverse geledingen zoals de gemeente, verenigingen, politie, etc. 
Vele onderwerpen die van belang zijn voor onze wijk komen aan bod, zoals 
leefomgeving, veiligheid, verkeer, etc. 
De afgevaardigden van onze vereniging zijn Mary Schooneman en Arie ten Boekel. 
Op de site www.zwanenbalg.info staan diverse links die u ook informatie kunnen 
verschaffen over allerlei facetten in uw omgeving. U ziet daar onder andere het 
nieuwste bestemmingsplan van Julianadorp-Zuid, dat vastgesteld is door de 
gemeente in het jaar 2008. 
 
Vanuit het wijkplatform zijn wij enige tijd geleden 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. Het resultaat: er zijn vorig jaar en dit jaar 
totaal 16 knotwilgen geplant door onze groen sponsor Hoveniersbedrijf de 
Groenblijver, maar ook de gemeente heeft 
aangeboden om tijdens boomplantdag volgend 
voorjaar nog een boom te planten op de plaats 
van de kerstboom. 
“De Groenblijver” heeft de bakken bij de entree 
voorzien van nieuwe planten. Bij deze onze 
hartelijke 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 kunnen we 
met zijn allen als bewoners een steentje aan 
bijdragen, door eigen tuin en de boomspiegel in 
de buurt goed te verzorgen. 

http://www.zwanenbalg.info/
mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
http://www.zwanenbalg.info/
http://www.denhelder.nl/inwoners-en-ondernemers/bestemmingsplannen_3321/item/julianadorp-zuid-2008_11374.html
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Zwanenbalg Motortour 2015 
De vijfde Zwanenbalgmotortour werd dit jaar op zondag 16 augustus gereden. 
De groep, bestaande uit bewoners, oud-bewoners en introducés, verzamelde om 
kwart voor negen in de blokhut van de Hoeve.  
Onder het genot van een door de BVZ beschikbaar gestelde kop koffie werd door 
Wilfred Muilwijk de route uiteen gezet en benadrukte André Kerssemeijer de in acht 
te nemen veiligheidsprocedures. Om precies negen uur werden de motoren gestart 
voor een rit die ons over bochtige dijken en weggetjes bracht, door dorpen en 
stadjes, van Julianadorp tot IJmuiden.  

Onderdeel van de route 
was het met de veerboot 
oversteken van het 
Noordzeekanaal en het 
vervolgen van de route 
over het Noordzeekanaal 
sluizencomplex in 
IJmuiden. Door de pre-Sail 
drukte kon het filerijden in 
IJmuiden uitvoerig 
beoefend worden. Achteraf 
bleek dit overbodig, omdat 
de doorgaande weg door 

defecte slagbomen van de eerste sluis werd versperd.  
We moesten dus weer terug en met de veerboot naar de andere kant. De route kon 
vervolgens weer snel worden opgepakt en zonder verdere problemen werd de 
blokhut om vier uur bereikt. Onder het genot van de gebruikelijke drankjes en 
versnaperingen werd de toer nabesproken en de wens uitgesproken om volgend jaar 
weer met de bewoners van de wijk te gaan toeren. 
Het was een mooie dag, met mooi weer, een leuke uitdagende route en prettig 
gezelschap. 
 
André Kerssemeijer 
 
Burendag 2015 
Twee weken voor de officiële, landelijke burendag was het onze burendag in de wijk 
Zwanenbalg. ‘ s Morgens 12 september was de activiteitencommissie “Handen in de 
wijk”, het bestuur en een groot aantal vrijwilligers al druk bezig met de 
voorbereidingen van onze jaarlijkse burendag op de Franciscushoeve: het uitzetten 
van velden, het opblazen van het springkussen, het verzorgen van de ruimtes op de 
Hoeve en het maken van de hapjes voor de borrel. 
Met zijn allen dachten we: ”Houden we het wel droog vandaag?” En ja hoor! De 

weergoden waren ons goedgezind. 
Om twee uur ‘s middags kwamen de 
kinderen, de volwassenen en de 
bewoners van de Hoeve bijeen om 
samen de burendag te vieren. 
In het kort werden de vele activiteiten 
toegelicht door de voorzitter van onze 
bewonersvereniging. Een ieder had de 
keuze uit vele activiteiten: creatief en 
sportief. 
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Er werd fanatiek gevoetbald en gevolleybald. Jeu de boules was wederom een 
topper dit jaar. Menig bewoner uit de wijk legde het af tegen Ron en Eric van de 
Hoeve, en dat hebben we geweten! Dat werd ons nadrukkelijk ingewreven door de 
kampioen Ron. 
De deelnemers aan de jeu de boules waren zo enthousiast tot vreugde van Danny 
en Cees, de begeleiders van de jeu de boulesclub “De Ballen” uit Julianadorp. Ieder 

jaar staan zij weer paraat!  
De armbandjes, geknoopt van allerlei 
kleurtjes paracord, waren ook zeer 
geliefd. Alle kinderen en bewoners 
van de Hoeve droegen aan het eind 
van de middag een fleurig armbandje 
om hun pols, dankzij de begeleiding 
van de drie dames die het knopen net 
daarvoor geleerd hadden van de 
negenjarige Inge Ensing. 
Ook de tattoo’s vonden gretig aftrek. 

Elk kind, bewoner en begeleider had een 
tattoo uitgezocht, die deskundig door Miriam 
en Esther werd gezet. Allerlei kleuren en 
afbeeldingen konden gekozen worden. 
Ook de cup cakes die onder begeleiding van 
Desirée en Marjo versierd werden, waren 
aan het eind van de middag verorberd. Er 
bleven er maar weinig over om mee naar 
huis te nemen.  

 
Tijdens de borrel werd door de 
kinderen gesprongen op ons 
springkussen “ het Koetje”. Er 
waren in de morgen al lekkere 
hapjes gemaakt en zij vonden dan 
ook gretig aftrek. Ondanks de 
aankondiging in de nieuwsbrief 
van onze bewonersvereniging 
BVZ , de banner bij de entree op 
het P.E.N. huisje en de 
aankondiging in diverse 

plaatselijke kranten, viel het aantal deelnemers enigszins tegen. 
Voor degenen, die niet aanwezig waren: U weet niet wat u gemist heeft! 
In ieder geval een zeer ontspannen middag en het contact met uw wijkgenoten. 
De burendag volgend jaar? Noteer vast in uw agenda 24 september 2016. 
Dus.................tot volgend jaar! 
 
Deze burendag kwam tot stand dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. 
 
Hartelijk dank! 
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Betalen contributie lidmaatschap 2015/2016 
Hierbij een dringend verzoek aan de leden die hun contributie 2015 nog niet hebben 
overgemaakt om dit als nog te doen door € 15, = over te maken op rekeningnummer 
NL58 RABO 0330 6268 09 ten name van Bewoners Vereniging Zwanenbalg onder 
vermelding van contributie 2015 en uw huisnummer 
 
Het jaar 2015 is nog niet afgelopen en de penningmeester doet al een oproep om het 
betalen van uw contributie voor 2016 vast op uw agenda te zetten. 
De contributie blijft ook voor het komende jaar € 15, = en kunt u over maken op 
rekeningnummer: NL58 RABO 0330 6268 09 ten name van Bewoners Vereniging 
Zwanenbalg en onder vermelding van contributie 2016 en uw huisnummer. 
 
Hoewel wij het als bestuur zouden betreuren, kunt u uw lidmaatschap van onze 
bewonersvereniging voor 1 december aanstaande schriftelijk opzeggen 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 
2016 en uw huisnummer.  
 
Groen en waterochtend. 
Bij voldoende belangstelling willen wij eind november een “groen en waterochtend” 
organiseren. 
Deze ochtend zal plaats vinden op 21 november en om 09:30 uur aanvangen met 
een kopje koffie/thee in de blokhut van de Hoeve. 
De bedoeling is om een paar uur gezamenlijk onderhoud te plegen aan groen en 
water in de wijk, met name bij de entree. 
Als u hieraan wilt meedoen dan kunt u zich telefonisch, tel. 641362, of via de mail 
bvzwanenbalg@hotmail.com opgeven. 
Wij rekenen op veel vrijwilligers, want een mooie wijk geeft meerwaarde aan je huis 
maar ook aan woon- en leefplezier en zo kom je ook nog in contact met andere 
medebewoners. 
Als u deze dag niet kunt, maar wel het met de doelstelling eens bent, kijk of er in uw 
omgeving zwerfvuil ligt of onkruid te verwijderen is en probeer dit op te ruimen. 
Zo wordt "onze" wijk steeds mooier. 
 
Kerstboom 
Ook dit jaar komt er weer een mooi verlichte kerstboom bij de entree van onze wijk. 
De kerstboom wordt, net als in voorgaande jaren, neergezet door onze 
kerstboomgroep onder leiding van André Kerssemeijer. De boom is bekostigd door 
de leden van onze bewonersvereniging. Het plaatsen van een kerstboom is een 
mooie traditie in Zwanenbalg. De boom brengt onze wijk in een mooie kerstsfeer. 
 
Tot slot wenst het bestuur van de bewonersvereniging u een prachtig najaar toe. 
 

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
http://www.zwanenbalg.info/
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BEWONERSVERENIGING ZWANENBALG (BVZ) 
 
organiseert samen met de  
 
FRANCISCUSHOEVE een  

 

Lampionkeuring 
 

op woensdagmiddag 11 november 2015 vanaf 17:30 tot 18:00 uur. 
 
De (klein-) kinderen t/m 12 jaar en de bewoners van de Hoeve maar 

ook vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom.  
Oma’s, opa’s, mama’s, papa’s, mogen als belangstellenden ook mee! 

 

 

Zoals iedereen weet, is Sint Maarten een feest met veel lichtjes en 
gezelligheid. Deze dag kunnen we niet voorbij laten gaan zonder er 

iets leuks van te maken. 
 
Wij nodigen je uit in de blokhut van de 
Franciscushoeve met je zelfgemaakte 

lampion.  
Natuurlijk zing je een liedje voor de jury.  

Doe je uiterste best.  
Misschien win jij met jouw lampion wel 

een prijs! 
 
 

Vergeet dit strookje niet mee te nemen! 
 
Naam: ……………………………………………………….. Leeftijd: ………………….  
 
Adres: ………………………………………….. Telefoonnummer: ………………….  
 
E-mail adres: ………………………………………………………………………….……… 


