Bewoners Vereniging Zwanenbalg
Nieuwsbrief voorjaar 2018
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart,
Voor u ligt de “voorjaars editie” van de BVZ nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: het
speeltuintje bij de Franciscushoeve, een verzoek van de penningmeester, de enquête
over de vlonder bij de entree van de wijk, een bewonersinitiatief, de uitnodiging voor de
algemene ledenvergadering, een verslag van St. Maarten, de buurtpreventieapp en een
uitnodiging van de activiteitencommissie om paaseieren te gaan zoeken.
Over zoeken gesproken, wij zoeken leden voor de activiteitencommissie
Handen in de wijk. Er zijn een aantal mensen die deze commissie verlaten
zoals Truus Storm, vrijwilliger bij de Franciscushoeve en Mary Schooneman,
coördinator van deze commissie. Wij zien graag voor 5 april een positieve
reactie van u tegemoet.
Hoewel de kerst alweer achter ons ligt, wil het bestuur graag dank zeggen aan
André en zijn assistenten, die de schitterende kerstboom in de entree van de wijk
geplaatst en na Nieuwjaar weer verwijderd hebben.
Tevens een compliment aan allen die hun best gedaan hebben om onze wijk in
kerststemming te brengen met verlichte kerstornamenten en andere versieringen.
Vergroening van de wijk
Het hoveniersbedrijf "De Groenblijver" blijft ook dit jaar onze wijk sponsoren.
De bloembakken bij de entree worden weer gevuld met fleurige planten en worden
onderhouden. Harco, wederom dank voor deze geste!
Speeltuintje Franciscushoeve
Op de enquête in de vorige nieuwsbrief over het voortbestaan van de speeltuin op het
terrein van de Franciscushoeve zijn twaalf reacties gekomen.
Negen bewoners stonden positief tegenover renovatie en drie bewoners waren
voorstander van het verdwijnen van het betreffende speelterrein.
Van de negen inwoners was er een aantal bereid om fondsen te verwerven en de
eventueel nieuw aan te schaffen speelmaterialen te onderhouden.
Na overleg in het bestuur van de bewonersvereniging op 22 januari jl. is besloten om in
verband met de bedroevende lage respons (nog geen 10% van de bewoners heeft de
enquête ingevuld) niet over te gaan tot renovatie en de Franciscushoeve in staat te
stellen haar plannen te realiseren op hun eigen terrein. Dat is jammer voor onze wijk, nu
en in de toekomst. Dank aan de bewoners die de enquête ingevuld hebben.
Betalen contributie lidmaatschap 2018
De penningmeester vraagt u om uw contributie voor 2018 over te
maken. U kunt het bedrag € 15,= overmaken op
rekeningnummer NL58 RABO 0330 6268 09 ten name van
Bewoners Vereniging Zwanenbalg onder vermelding van
contributie 2018 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
2018 en uw huisnummer.
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Enquête vlonder bij de entree van de wijk
U heeft op 30 augustus 2017 een enquête in
uw brievenbus gevonden over de vlonder bij
de entree van de wijk. Op 18 september heeft
het bestuur een brief gestuurd naar de
gemeente. Zij dringt aan op overleg over de
vervolgstappen met betrekking tot de vlonder.
Wij als bestuur dringen bij de gemeente aan
op vernieuwing van de vlonder. Volgens de
gemeente Den Helder hebben 46 bewoners
(iets meer dan 20%) de enquête over de
vlonder bij de entree ingevuld en verzonden
naar de gemeente. De meerderheid van deze
bewoners(26) wil in plaats van een nieuwe
vlonder van kunststof een natuurvriendelijke oever.
U ontvangt nog een brief van de gemeente over de uitslag van deze enquête.
Inmiddels heeft er ook overleg plaats tussen het bestuur en de heer A. Post van de
gemeente over het realiseren van deze natuurvriendelijke oever.
Door het stromende water is het niet altijd gemakkelijk zo'n oever te realiseren en te
onderhouden. Het gevaar van afkalving van zo'n oever is groot.
Als bestuur van de bewonersvereniging hebben wij liever de terugkeer van de vlonder
om bewoners - ook van andere wijken -, toeristen, etc. te laten genieten van onze
mooie wijk: kinderen en volwassenen kunnen er samen vissen, picknicken enz. En om
onze penningmeester in staat te stellen op een ergonomische wijze zijn gieter te vullen
om de bloembakken water te geven.
Bewonersinitiatief
De overheid wil steeds meer participatie van haar burgers bevorderen.
Naar aanleiding van dit beleid wil de heer Jan Kaauw bekijken of er in onze
wijk burgerparticipatie te realiseren is. Jan denkt met name aan burenhulp,
zoals: de hond uitlaten als de baas ziek is of tijdelijk is opgenomen in het
ziekenhuis, kleine reparaties binnen- en buitenshuis, bv. het aansluiten van
elektra, klein tuinonderhoud, planten watergeven tijdens vakanties of een praatje
maken. Jan wil graag weten of er voor deze vorm van burenparticipatie interesse is.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van BVZ:
bvzwanenbalg@gmail.com
Indien er voldoende mensen zijn die belangstelling hebben, wordt er een vervolgactie
gestart, zoals een aanspreekpunt (coördinatie) in de wijk of een app op uw smartphone.
AED
Nogmaals vermelden wij dat er een automatische externe defibrillator
(AED) hangt aan de garage van Zwanenbalg 1102 (vlakbij de entree).
Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand.
Jong, oud, man, vrouw: het kan iedereen overkomen. Het overgrote
deel van de slachtoffers bevindt zich in en rond het huis.
Dit zijn mensen die u kunt helpen als u een reanimatiecursus hebt
gevolgd en in de buurt bent.
De EHBO-vereniging Koegras is voornemens dit jaar een cursus in het kader van het
Reanimatie Oproep Systeem (ROS) te verzorgen in de maanden april en mei.
De cursus staat open voor ervaren en nieuwe hulpverleners.
Alvorens u definitief uit te nodigen, willen wij een inventarisatie maken wie van onze
bewoners geïnteresseerd is in deze cursus. Daarom graag uw reactie of vragen op het
mailadres van de secretaris: secretaris@ehbo-julianadorp.nl
2

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Op donderdagavond 5 april heeft het bestuur de Algemene Leden Vergadering voor het
jaar 2018 uitgeschreven. De vergadering zal plaats vinden in De Verbinding, het
voormalige wijksteunpunt, Boterzwin 3476. Het bestuur legt verantwoording af over het
jaar 2017 en blikt vooruit op het komende verenigingsjaar.
Onze voorzitter Mary Schooneman treedt op deze avond af als voorzitter van onze
vereniging. Als bestuur zijn wij op zoek naar mensen die een bestuursfunctie ambiëren.
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 zal, onder voorbehoud, een presentatie gehouden
worden over criminaliteit en preventie.
21.45 uur: vermoedelijke eindtijd en sluiting.

Agenda
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Vaststellen agenda.
4. Notulen ALV 20 april 2017.
5. Verslag secretaris van het afgelopen jaar.
6. Financiën 2017, verkiezen kascontrolecommissie.
7. Begroting 2018.
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 niet herkiesbaar: voorzitter Mary Schooneman
 Aftredend en herkiesbaar: bestuurslid en webmaster Gaike Dalenoord.
 Nieuw aangetreden: bestuurslid Klaas Visser
 Verkiezing bestuurslid.
9. Beleid 2018 en activiteiten van het BVZ jaarplan 2018
10. Levensvatbaarheid van de BVZ 2018 (verjonging en uitbreiding van het bestuur en
de activiteitencommissie.
11. Rondvraag
12. Sluiting
13. Pauze
Na de pauze zal, onder voorbehoud, een presentatie gehouden worden over
criminaliteit en preventie.
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 20 april 2017 eerst thuis inzien, kijk dan op de
website van onze vereniging.
Vlaggen
Bent u nog geïnteresseerd in een vlag met het Zwanenbalg logo?
De penningmeester heeft er nog enkele in de aanbieding.
4 vlaggen van 100 bij 150 cm. Kosten € 31,=
1 vlag van 120 bij 180 cm.
Kosten € 72,38
U kunt de vlag ophalen bij Arie ten Boekel, Zwanenbalg 1106
e-mailadres : a.ten.boekel@quicknet.nl
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Sint Maarten
Onze traditionele Sint Maarten viering werd weer druk bezocht.
Het pad naar de blokhut was feestelijk verlicht met zakjes en daarin waxinelichtjes.
Ook hadden Esther Ensing en haar dochter
Inge veel werk gemaakt van een alternatieve
vorm van verlichting: glazen potjes met in die
potjes een soort kunstglimworm in allerlei
kleurtjes. Jampotten verzameld, potjes
versierd. Helaas niet het gewenste succes.
De glimwormen vertikten het. Jammer van
zo’n veelbelovende actie. Maar ondanks dat
wisten de kinderen de weg naar de blokhut
goed te vinden. Ook de blokhut was sfeervol
versierd.
De zevenkoppige jury, samengesteld uit vier
bewoners van de wijk en drie bewoners van de Hoeve, had het maar druk met de
beoordeling van de mooie lampionnen en het gezang.
Henk Arends werd geassisteerd door Jolanda en zij mochten de bewoners van de
Hoeve jureren. Zij zagen een vleermuis, een kikker en diverse sfeerlampionnen voorbij
komen.
In de jongste groep kinderen werd gewikt en gewogen door Ester Laan. Zij werd
geassisteerd door Jur van de Hoeve en Inge Ensing. Zij zagen diverse muizen en
boomstammen met egels.
Bij de groep oudste kinderen vormden Mary Schooneman samen met Claudia van de
Hoeve de jury. Vele insecten werden door deze groep aangevlogen.
Ook werd er enthousiast gezongen en ook dit jaar waren er weer nieuwe liedjes die de
jury niet kende.
Na afloop vond de prijsuitreiking in de huiskamer
plaats, waar alle bewoners, groepsleiding,
kinderen en hun ouders zich verzameld hadden.
Mary, geassisteerd door Jur, riep de kinderen
naar voren die een prijs hadden gewonnen.
Maar eerst werd er door een ieder een Sint
Maartenliedje gezongen. En wat klonk dat
prachtig. Een echt goed klinkend koor en dat
zonder repetities. In de categorie bewoners van
de Hoeve won Rob Koster de eerste prijs.
Op het moment suprême was Rob echter niet
aanwezig en kreeg later op de dag zijn prijs uitgereikt: een bioscoopbon.
In de categorie jongste kinderen van 2 tot en met 7 jaar won Niels de eerst prijs en
ontving smiley’s.
In dezelfde groep won Yara van anderhalf jaar oud de aanmoedigingsprijs: potjes
boetseerklei. Nog even geduld, Yara!
Voordat van de groep 8 tot en met 12 jaar de prijswinnaar werd bekend gemaakt, trad
Tim Lienos, ons aanstormend opera talent, op. Hij zong een zelf geschreven en
gecomponeerd lied over Sint Maarten.
Na afloop van zijn optreden kreeg hij een daverend applaus en werd hem gevraagd om
nog even te wachten. Zijn mond viel open van verbazing: hij had de eerste prijs
gewonnen. Een microscoop met te onderzoeken mineralen. Wat was die Tim blij met
zijn cadeau!
Na afloop van de prijsuitreiking in de huiskamer gingen de kinderen en de bewoners
van de Hoeve de wijk in om daar de bewoners te verblijden met hun mooie lampionnen
en hun gezang. Natuurlijk voor een beloning!
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Buurtpreventie App.
De buurtpreventie app is al geruime tijd in bedrijf en de meeste
kinderziektes zijn wel zo’n beetje achter de rug. Natuurlijk hangt
het van de leden af hoe zij met deze app omgaan. Inmiddels zijn
121 personen lid.
Wie nog geen lid is van de buurtpreventie app is, kan dat als nog
worden. U kunt zich aanmelden bij de beheerder van de groep:
buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com
Vermeld dan de volgende gegevens:
Uw mobiele telefoonnummer: …………………………………….
Uw straat en huisnummer: ………………………………..……….
Uw naam (niet verplicht): …………………………………………..
Uw e-mail adres (niet verplicht): …………………………………..
U kunt deze informatie ook afleveren op Zw.1318 en/of Zw.1319.
Voor meer informatie kunt u ook op deze adressen terecht.
U dient wel in het bezit te zijn van een smartphone.
Zwanenbalg alweer 20 jaar jong.
In het voorjaar bestaat onze wijk alweer 20 jaar. De eerste paal van het eerste huis is
toen geslagen. Zoals u weet heeft de bewonersvereniging Zwanenbalg een eigen
website: http://zwanenbalg.info/
Onze webmaster Gaike
Dalenoord onderhoudt deze
website en wil deze graag
uitbreiden met een stukje
geschiedenis van onze
wijk(Zwanenbalg en
Callantsogervaart).
Als u fotomateriaal, folders,
krantenartikelen, etc. uit de
beginperiode van onze wijk
heeft, kunt u deze digitaal
opsturen naar het volgende e-mailadres: gaike@zwanenbalg.info.
Heeft u “hardcopy” dan wil Gaike dit gaarne inscannen en krijgt u het origineel uiteraard
retour. Wilt u persoonlijk contact met Gaike, hij woont Zwanenbalg 1318.

Pasen in Zwanenbalg
Traditioneel is er op
zaterdag 31 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 zal aanwezig zijn!
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Paaseieren zoeken
Paaszaterdag 31 maart 2018 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 ook 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 31 maart
bij: Esther Ensing. E-mail: esther@dakraam.nl of Zwanenbalg 1913.
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.

Groeten van de Paashaas!

Tot zaterdag 31 - maart - 2017.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik kom Pasen vieren bij de Franciscus Hoeve in Zwanenbalg
Naam: ………………………………………… Leeftijd: ………jaar.
Adres: …………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………
E-mailadres: ………………………………….
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