Bewoners Vereniging Zwanenbalg
Nieuwsbrief zomer 2018
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart,
Onze wijk is dit jaar twintig jaar jong en daarom is de “zomereditie 2018” van de BVZnieuwsbrief dit keer in kleur.
Ook dit jaar hebben we in onze wijk weer vlaggen met een schooltas in de top zien
hangen. Alle geslaagden gefeliciteerd en veel succes met een verdere studie of als
beginnend beroepsbeoefenaar. Deze nieuwsbrief bevat onder andere mededelingen
van het bestuur, een verzoek van de penningmeester, het paaseieren zoeken, de
Algemene Leden Vergadering (ALV), Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), de buurt-app. en andere actuele zaken.
We nodigen u ook uit ook voor een tweetal activiteiten: de burendag 2018 en de
motortourtocht.
De BVZ en het bestuur.
Op 5 april 2018 is de algemene ledenvergadering gehouden. De opkomst is evenals
andere jaren niet in verhouding met het aantal leden.
Inclusief het bestuur zijn er 14 mensen aanwezig.
Zoals al eerder is aangekondigd heeft Mary Schooneman het bestuur verlaten. Zij is
niet alleen vijf jaar voorzitter geweest, maar heeft ook heel wat stukjes geschreven
voor de nieuwsbrief, zat in de redactie van de nieuwsbrief, was lid van de
activiteitencommissie en nam waar nodig ook de pen ter hand richting gemeente. Wij
hebben dan ook afscheid van haar genomen met een passend cadeau, een zwaan
van “Pandora”. Namens ons allen, Mary dank voor je inzet en mocht je spijt krijgen
van je beslissing er is altijd, zoals je weet, wat te doen in de vereniging.
Goed nieuws!
Na de ALV van 2017 heeft dhr. Klaas Visser aangegeven de al lang openstaande
vacature te willen invullen, bij de ALV van dit jaar. Tevens is bestuurslid dhr. Gaike
Dalenoord gekozen als nieuwe voorzitter, beide heren wijsheid en plezier in de
functie gewenst.
De bestuurssamenstelling is nu als volgt:
Voorzitter en webmaster: Gaike Dalenoord
Zwanenbalg 1318
Penningmeester:
Arie Boekel
Zwanenbalg 1106
Secretaris:
Henk Arends
Zwanenbalg 1407
Bestuurslid algemeen
Klaas Visser
Zwanenbalg 1503
Na de pauze volgt er een presentatie van Vleermuiskenner Jan Boshamer over de
enige vliegende zoogdieren die we kennen “de vleermuis”. Uit de reactie van de
aanwezigen is duidelijk merkbaar dat men het een interessant en belangrijk
onderwerp vindt. Wilt u meer weten over de vleermuizen, bezoek dan de site:
http://www.vleermuisopvangnh.nl
Indien u vragen, suggesties of andere zaken heeft, neem dan contact op met de
secretaris. E-mailadres: bvzwanenbalg@gmail.com.
Nog meer goed nieuws, één van de nieuwe bewoners in de wijk dhr. Cok van der
Zalm, Zwanenbalg 1105, heeft aangegeven het bestuur te willen ondersteunen en is
de afgelopen bestuursvergadering als toehoorder aanwezig geweest. Cok, welkom.
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Paaseieren zoeken.
Het was op 30 maart:
Paaszaterdag! En wat
gebeurt er dan jaarlijks
op die dag: paaseieren
zoeken in Zwanenbalg.
Gelukkig was er niet zo
veel wind als vorig jaar.
Toen vlogen de
paaseieren in het rond,
maar dit keer was het
verstoppen van de plastic
eieren geen enkel probleem. Al vroeg in de morgen waren de leden van de
activiteitencommissie “Handen in de wijk” en de bestuursleden in de weer om de
paaseieren te verstoppen. Voor één keer hadden we, voor de afwisseling, de
zoekvelden van de jongste en oudste kinderen omgeruild. Maar dat maakte helemaal
niets uit voor het enthousiasme van de kinderen. De kinderen zochten net als andere
jaren fanatiek naar de eieren.
Er deden 22 kinderen en bewoners van de Hoeve met het paaseieren zoeken mee.
We hadden dit jaar ook een nieuwe paashaas: Jur, bewoner van de
Franciscushoeve. Hij vervulde zijn rol met trots en rust, zoals een echte paashaas
betaamt. Hij was een uitstekende assistent van de voorzitter Mary Schooneman en
een waardig opvolger van Daan.
Er waren drie categorieën:
Bewoners Franciscushoeve
Jongste kinderen van 2 tot en met vijf jaar
Oudste kinderen vanaf zes jaar.

Voor de vinders van het gouden ei was er een chocoladepaashaas en voor de
kinderen die de meeste eieren gevonden hadden natuurlijk een leuke prijs.
Nadat het gedaan was met het zoeken, vond de prijsuitreiking plaats in de
woonkamer van de Hoeve.
De kinderen kregen allemaal iets te drinken en als versnapering een lekkernij.
Van de bewoners van de Franciscushoeve vond Claudia het gouden ei en kreeg van
de paashaas zijn evenbeeld in chocolade.
Er was ook een meisje van 9 jaar als gast bij de bewoners van de Hoeve en dat was
Daantje. In haar rolstoel zocht zij ijverig mee en vond de meeste eieren. Zij won een
bioscoopbon. Binnenkort komt Daantje in de wijk wonen.
Van de jongste kinderen kreeg Yara de aanmoedigingsprijs.
Zij werd bij het eieren zoeken zeer behulpzaam
geassisteerd door haar moeder. Zij kreeg een boek van
Dikkie Dik. Thijs won de eerste prijs, want hij had de meeste
eieren gevonden. Hij won de ijscokar.
Megan vond het gouden ei en kreeg natuurlijk een
chocoladepaashaas. In de oudste groep had Yinna het
gouden ei gevonden en kreeg als dank het evenbeeld van
Jur. Tim vond de meeste eieren en kreeg als eerste prijs het
PimPamPet-spel, waar hij heel blij mee was.
Na de prijsuitreiking ging eenieder huiswaarts en kreeg een
zakje paaseitjes mee om te verorberen met Pasen.
De activiteitencommissie kan terugkijken op een geslaagde activiteit.
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De entree.
Bij de entree is dit jaar tijdelijk een
waarschuwingsbord en een afzetting van gaas
geplaatst om zo het zwanenpaar in alle rust hun
vijf eieren uit te laten broeden, en zie: het
zwanenechtpaar zwemt inmiddels met vijf jonge
pullen rond in onze sloten. Een leuk gezicht.
Hopelijk blijft de familie compleet. Met dank aan
Cok van der Zalm voor de mooie foto.
De gemeente heeft het gaas en het bord
inmiddels verwijderd en op aangeven van de
BVZ onderhoud gepleegd.
Hoveniersbedrijf “De Groenblijver”, uit onze wijk Zwanenbalg, heeft ook
dit jaar de drie bloembakken bij de entree met fleurige eenjarige
planten gevuld, Arie ten Boekel houdt deze bakken bij. Namens de
bewoners en het bestuur bedanken wij “De Groenblijver” voor deze
vorm van sponsoring.
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica)
Enige weken geleden is het bestuur van de BVZ door
oplettende medebewoners geattendeerd op de
aanwezigheid van de Japanse duizendknoop. Deze plant
wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de
plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer
weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden
inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke
wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop
zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen,
leidingen en wegen. Dhr. Arie ten Boekel heeft contact
gezocht met onze contactpersoon bij de gemeente; De
gemeente is bezig met een plan van aanpak, omdat de
exoot ook op veel andere plaatsen de kop opsteekt.
Bent u geïnteresseerd in deze plant, bezoek dan de site
https://www.wur.nl/nl/artikel/Japanse-duizendknoop-Wat-kun-je-eraan-doen.htm
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, kan dat
alsnog 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.
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Vlaggen.
Bent u nog geïnteresseerd in een vlag met het Zwanenbalg logo?
De penningmeester heeft er nog enkele in de aanbieding.
2 vlaggen van 70 bij 100 cm.
€ 15, = per vlag
4 vlaggen van 100 bij 150 cm. € 31, = per vlag
1 vlag van 120 bij 180 cm.
€ 72,38 per vlag
U kunt de vlag ophalen bij Arie ten Boekel, Zwanenbalg 1106
Telefoon: 0223-641362 e-mailadres: a.ten.boekel@quicknet.nl
Regelgeving omtrent AVG en onze vereniging BZV.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data
Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele
Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en
beschermen van persoonsgegevens. Deze nieuwe
Europese privacywetgeving heeft ook impact op de
Bewoners Vereniging Zwanenbalg (BVZ). Uiteraard zijn wij altijd voorzichtig
omgegaan met de door u aan ons toevertrouwde gegevens betreffende uw
lidmaatschap, maar naar aanleiding van de AVG, willen wij u op onze website –
http://www.zwanenbalg.info/ informeren hoe wij omgaan met uw gegevens.
Contributie lidmaatschap 2018.
In de vorige nieuwsbrief heeft de penningmeester aan de leden
gevraagd om hun contributie over te maken.
Hieraan hebben vele leden gehoor gegeven, maar er zijn nog
een groot aantal leden die dit nog niet hebben gedaan. Voor
deze leden nogmaals het verzoek om € 15, = over te maken 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 Vereniging Zwanenbalg o.v.v. contributie 2018 en uw
huisnummer.
Zwanenbalg alweer 20 jaar jong.
Onze wijk bestaat alweer 20 jaar.
Zoals u weet heeft de
bewonersvereniging Zwanenbalg een
eigen website: www.zwanenbalg.info
Onze webmaster Gaike Dalenoord
onderhoudt deze website en wil deze
graag uitbreiden met een stukje
geschiedenis van onze wijk.
Inmiddels is er al behoorlijk wat
informatie binnen gekomen (waarvoor
onze dank) en op de site gezet.
Als u fotomateriaal, folders, krantenartikelen, etc. uit de beginperiode van onze wijk
heeft, kunt u deze digitaal opsturen naar: 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.
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Door en voor bewoners
Zwanenbalg motortour.
Traditioneel wordt ook deze zomer, op zondag 15 juli, voor de achtste keer de
Zwanenbalg motortour gereden. Aan de route wordt nog gewerkt. Suggesties zijn
van harte welkom.
Deelname staat open voor alle motorrijders (m/v), al dan niet met passagier, die
woonachtig zijn in de wijk.
Oud-bewoners van deze wijk zijn ook van harte welkom.
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.
Hebt u vorig jaar mee gereden en zijn er geen veranderingen, dan volstaat de
mededeling aan André dat u weer mee wilt doen.
Burendag 2018.
22 september vieren wij in onze wijk ook de burendag met het thema “Jungle”
van 14.00 uur tot 17.00 uur op de Franciscushoeve.
Wij hopen natuurlijk op een hele mooie dag
met fraai weer.
De activiteitengroep “Handen in de wijk” is
druk bezig met het organiseren van deze
dag. De leden van de groep hebben er in
ieder geval heel veel zin in.
Zoals gebruikelijk zijn er weer de nodige
sportieve activiteiten, zoals voetbal,
volleybal, etc.
Natuurlijk wordt ook weer het favoriete jeu de boules gespeeld onder leiding van
twee leden van de jeu de boules club “De Ballen”. Ieder jaar zijn zij aanwezig om het
spel in goede banen te leiden en ook zij genieten ieder jaar van het enthousiasme
van de bewoners. Welke sportieve activiteiten verder kunnen worden uitgevoerd, is
nog niet bekend. Ook kunnen er creatieve activiteiten onder begeleiding worden
gedaan. Welke dat zijn, is nog een verrassing.
Na afloop van de activiteiten om 15:30 uur is er een gezellig samenzijn, waar de
bewoners van de wijk elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een drankje en
een hapje.
Kom dus allen en noteer deze middag in de agenda!
De activiteitengroep kan altijd “helpende handen” gebruiken.
Denkt u: ”Dit is iets voor mij”, laat dit weten aan de secretaris.
Zomervakantie
Het bestuur van de bewonersvereniging wenst eenieder een hele
mooie en zonnige zomervakantie.
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UITNODIGING
ZWANENBALG “JUNGLE” BURENDAG
De Bewonersvereniging Zwanenbalg organiseert samen met en op de Franciscushoeve

Zaterdagmiddag 22 september 2018 14:00 uur.

Sport- en spelmiddag voor jong en oud!
De middag is ingedeeld in workshops.
Voor de jeugd: creatieve activiteiten en leuke activiteiten
Voor iedereen, ook de volwassenen: volleybal en jeu de boules
Ondanks dat er leiding bij de workshops is, vragen we u zelf een
oogje te houden op uw kinderen.
Vanaf half vier bent u welkom bij de afsluiting van de burendag.
We eindigen deze burendag met een hapje en een drankje:
de gelegenheid om gezellig bij te praten.

We hopen natuurlijk op mooi weer. Gelukkig zijn veel workshops binnenshuis.
Bij slecht weer gewoon een regenjas aan doen. De burendag gaat altijd door.

Tot ziens alle bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart!
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