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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
 
Nieuwsbrief voorjaar 2016 
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 
Voor u ligt de “voorjaars editie” van de BVZ nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief bevat een bericht om even bij stil te staan, nieuws over het project  
“vergroening in de wijk”, de komende boomplantdag, een verzoek van de 
penningmeester, de actie van NL Doet, de uitnodiging voor de algemene 
ledenvergadering, een verslag van St. Maarten, de aankondiging van de burendag, een 
uitnodiging voor de boomplantdag en een uitnodiging van de activiteitencommissie om 
paaseieren te gaan zoeken. Voorts nodigen wij u uit het initiatief NL Doet te 
ondersteunen. 
 
Hoewel de kerst alweer achter ons ligt, wil het bestuur graag dank zeggen aan  
André en zijn vijf assistenten Frans, Niels, Hein, René en Hugo, die de schitterende 
kerstboom in de entree van de wijk geplaatst en na Nieuwjaar verwijderd hebben. 
 
Overlijden de heer Jan van Dulmen 
Op 12 januari is de heer Jan van Dulmen overleden op de leeftijd van 83 jaar. 
De heer Van Dulmen is in de bouwfase van de wijk Zwanenbalg voorzitter geweest van 
onze bewonersvereniging. Hij heeft deze functie gedurende vijf jaar uitgeoefend.  
Wij gedenken hem met respect en zijn dankbaar voor zijn werkzaamheden voor onze 
bewonersvereniging. 
 
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. 
 

Boomplantdag 16 maart  
Op woensdagmiddag 16 maart om 14.00 uur zal 
wethouder Jacqueline van Dongen van de gemeente 
Den Helder een boom planten bij de entree van de wijk. 
Het bestuur nodigt alle inwoners en kinderen van de 
wijk Zwanenbalg uit om aanwezig te zijn bij het planten 
van een zuileik. Een bewoner van de wijk en een 
bewoner van de Franciscushoeve zullen samen met de 
wethouder de boom planten. Het bestuur nodigt  met 

nadruk ook alle kinderen uit om aanwezig te zijn om bovenstaand drietal te helpen met 
het planten van de boom. Gaarne je schep meenemen! Die heb je echt nodig! 
Na afloop is er zowel voor de jeugd als voor de volwassenen de gelegenheid om een 
hapje en drankje te nuttigen in de Franciscushoeve. Wij verwachten een grote opkomst!  
 
Verzoek van HVC 
De vuilophalers doen het verzoek aan de bewoners van de 
binnenringen om de containers niet tegen de rand van het trottoir te 
zetten, maar iets naar achteren te zetten(richting tuin). Het is anders 
niet mogelijk om met de grijpers van de vuilnisauto de containers op te tillen. 
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NL Doet op 11 en 12 maart  
De Bewonersvereniging Zwanenbalg sluit zich gaarne aan bij de acties van NL Doet 
van het Oranjefonds op vrijdag 11 maart en zaterdag 12 maart.  
Het bestuur sluit zich aan bij het initiatief van jongerencentrum Vliet 60 in Julianadorp 
en mevrouw Nel van Ockenburg uit onze wijk om kleding, schoeisel en toiletartikelen in 
te zamelen voor 20 jonge asielzoeksters: meisjes in de leeftijd van 14, 15,16 en 17 jaar. 
Er wordt gedacht aan  bijvoorbeeld toiletartikelen zoals deodorant, haarshampoo, 
hairconditioner, douche- crème, etc. Maar ook aan kleding, schoenen, tasjes en 
sjaaltjes. Denk vooral aan nette en schone voorjaars- en zomerkleding! 
U kunt deze artikelen in plastic zakken afleveren op het adres Zwanenbalg 1722 bij 
mevrouw Nel van Ockenburg op vrijdag 11 maart van 13.00uur tot 18.00 uur en 
zaterdag 12 maart van 9.00 tot 18.00 uur. 
 
Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Donderdagavond 21 april heeft het bestuur de Algemene Leden Vergadering voor het 
jaar 2016 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 de heer G. Dalenoord 
21.45 uur: vermoedelijke eindtijd en sluiting.  

 
Agenda 
1. Opening. 
2. Mededelingen.  
3. Vaststellen agenda. 
4. Notulen ALV 23 april 2015. 
5. Verslag secretaris van het afgelopen jaar. 
6. Financiën 2015, kascontrolecommissie. 
7. Begroting 2016. 
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. 

 Aftredend en herkiesbaar: secretaris Henk Arends.  

 Aftredend en herkiesbaar: voorzitter Mary Schooneman 

 Aftredend en herkiesbaar: bestuurslid en webmaster Gaike Dalenoord. 

 Verkiezing bestuurslid. 
9. Beleid 2016 en activiteiten van het BVZ jaarplan 2016 
10. Levensvatbaarheid van de BVZ 2017 (verjonging en uitbreiding van het bestuur en 

de activiteitencommissie. 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
13. Pauze 

 Na de pauze zal dhr. Gaike Dalenoord een presentatie houden over de 
bewustwording en beveiliging van uw woonomgeving. 

 
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 concept notulen van de ALV 23 april 2015 eerst thuis inzien, kijk dan op de 
site www.zwanenbalg.info 

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
http://www.zwanenbalg.info/
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Viering Sint Maarten 11 november 2015 

Elk jaar komt deze traditie weer 
voorbij: Sint Maarten. Samen met de 
Franciscushoeve viert BVZ al vele 
jaren dit feest in de blokhut en 
huiskamer van de Hoeve. De 
festiviteiten in de blokhut begonnen 
later dan gebruikelijk.  
Dus was het al donker voordat de 
kinderen bij de blokhut aan kwamen. 
Maar het voetpad naar de blokhut was 
rijkelijk verlicht door alle waxinelichtjes 
aan beide zijden van het pad. Dus 
een ieder kon zijn weg vinden. 

Ook de blokhut was feestelijk verlicht met tientallen kaarsjes. Bij het aansteken van de 
waxinelichtjes hebben twee dames tot overmaat van ramp, ook nog hun hand verbrand. 
De jury had die avond door al deze aangestoken lichtjes dan ook geen last van de uitval 
van elektriciteit in de blokhut,  
De driekoppige jury, aangevuld met drie bewoners van de Franciscushoeve hadden 
geen gemakkelijke taak: de winnaars aanwijzen. Ook onze veertienjarige stagiaire Yana 
de Jong was lid van de jury, bijgestaan door Silvia, een bewoonster van de Hoeve. 
Silvia was zo druk aan het jureren dat zij vergat om zelf te zingen en haar lampion te 
tonen aan de betreffende juryleden. Gelukkig kon ze deze activiteiten, gewaarschuwd 
door een attente vrijwilliger, nog net op het laatste moment uitvoeren. 
De jury zag ook dit jaar weer mooie lampionnen voorbij gaan. Minjons waren erg in trek. 
Er werden nieuwe liedjes gehoord en uit volle borst gezongen. Ook de ondeugende 
liedjes! 
Na overleg van de jury vond de prijsuitreiking in de huiskamer plaats, nadat eerst 
gezamenlijk een Sint Maarten lied werd gezongen. Maar, oh wee, als je gewonnen had! 
Dan mocht je weer een lied zingen en natuurlijk ook je lampion tonen: niet alleen aan de 
voorzitter van BVZ, maar aan alle aanwezige mensen.  
Zelfs de jongste deelnemer was aanwezig. Sam Lienos, 0 jaar oud, zat in zijn stoeltje 
en zijn lampionnetje brandde boven zijn hoofd. Ja, jong geleerd, is oud gedaan! Of toch 
niet? 
De winnaars waren:  
Bewoners hoeve            : Rob Koster              ( lampion  huisje) 
Jongste groep kinderen : Daan van de Kruijs  ( lampion  draakje) 
Oudste kinderen.           : Daan van Ham         ( lampion  Pyramide) 
Aanmoedigingsprijs.      : Sam van Ham          ( lampion  minjon) 
 Na een sfeervolle Sint Maarten viering ging een ieder naar huis om vervolgens weer op 
pad te gaan om de Sint wederom te gedenken met zang.  
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Burendag 2016 
De voorbereidingen voor de burendag in onze wijk zijn weliswaar nog niet gestart, maar 

wij vragen u vast de datum van de burendag in uw agenda te noteren.  
De opkomst voorgaande jaren ten opzichte van het aantal bewoners 
van de wijk stelde de activiteitencommissie van BVZ enigszins teleur. 
Vandaar alvast deze aankondiging voor u.  
De burendag wordt zaterdagmiddag 24 september 2016 vanaf 14:00 
uur tot 17:00 uur gehouden op het terrein van de Franciscushoeve. Dit 
is de datum van de landelijke officiële burendag 

Wij zijn van plan evenals vorige jaren activiteiten voor jong en oud te organiseren. Heeft 
u suggesties voor deze burendag, laat het dan even weten aan onze secretaris of aan 
de voorzitter van de activiteitencommissie Mary Schooneman. 
 
 
Betalen contributie lidmaatschap 2016. 

De penningmeester doet een oproep om uw contributie voor 2016 over 
te maken.  
Wilt u € 15, = overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 0330 6268 
09 ten name van Bewoners Vereniging Zwanenbalg onder vermelding 
van contributie 2016 en uw huisnummer. 
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 
2016 en uw huisnummer. 
 
 
Pasen in Zwanenbalg  
Traditioneel is er op zaterdag 26 maart weer de 
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 
  

http://www.zwanenbalg.info/
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Paaseieren zoeken 

 
 
Paaszaterdag 26 maart 2016 organiseert de Bewoners Vereniging 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 zaterdag 26 maart  
bij: Esther Laan.  E-mail: 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. 
Ieder kind krijgt een paasverrassing! 
 
We hopen dat het een spannende middag wordt.  

    Tot zaterdag 26 maart 2016.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ja, ik kom Pasen vieren bij de Franciscus Hoeve in Zwanenbalg 
 
  Naam: ………………………………………… Leeftijd: ………jaar. 
 
  Adres: …………………………………………  
 
  Telefoonnummer: …………………………… 
 
  E-mailadres: …………………………………. 

 

Groeten van de Paashaas! 

 

mailto:edwinenesther@quicknet.nl

