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Voorwoord 

 
In uw handen heeft u de nieuwsbrief van de BVZ (Bewoners Vereniging 
Zwanenbalg). Zoals u ziet thans in geheel nieuwe “lay-out” als A5 boekje. 
De bedoeling hiervan is dat de nieuwsbrief van de BVZ meer “opvalt” tussen  de 
rest van de post, het boekje tot de volgende editie wordt bewaard en er aldus een 
zichtbaarder communicatiemiddel is over het reilen en zeilen binnen onze wijk. 
 
Voor de nieuwe bewoners van de wijk de informatie, dat sinds 14 april 2000 de 
Bewonersvereniging Zwanenbalg actief is. Het doel van de BVZ is het bevorderen, 
handhaven en verbeteren van het leef- en woongenot van  de bewoners(leden) in 
de wijk Zwanenbalg. De statuten melden, dat de BVZ  dit doel tracht te bereiken 
door: 

a. het houden van onderlinge contacten van leden en leggen van contacten 
met plaatselijke, regionale of andere overheden; 

b. het behartigen van (gemeenschappelijke) belangen en in het algemeen al 
hetgeen meer dan wenselijk is, nuttig en/of noodzakelijk is, alles in de 
meest ruime zin des woord. 

 
Het nieuwe verenigingsjaar 2019 is weer begonnen en daarom een oproep aan de 
leden, voor zover zij dit nog niet hebben gedaan, tot het voldoen van uw 
contributie. Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen lid worden door het 
overmaken van de contributie voor dit jaar. Hoe meer leden, hoe sterker we staan 
als BVZ richting verschillende partijen. Zo kunt U ons blijven steunen met onze 
doelstellingen.  
De contributie voor 2019 bedraagt € 15,- Dit kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL58 RABO 0330 6268 09 ten name van Bewoners Vereniging 
Zwanenbalg onder vermelding van contributie 2019 en uw huisnummer. 
 
Zoals ook in de Algemene ledenvergadering van 15 april aanstaande zal worden 
aangestipt  is de BVZ bezig met: 
 

 Aandacht vragen voor de infrastructuur binnen de wijk (bestrating, 
groenvoorziening, trottoirs, veiligheid, enz.), zoals de nieuwe 
straatverlichting. Inmiddels zijn binnen de wijk de armaturen vervangen 
met nieuwe Led-lampen. 

 Aandacht vragen voor de infrastructuur van het natuurwater binnen de 
wijk, zoals de steigers aan de west en oostkant van onze wijk. 
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 Verbeteren van de buurtpreventie, niet alleen in de wijk, maar ook over 
geheel Julianadorp. 

 Aandacht vragen voor bestrijding van de Japanse 1000 knoop welke aan de 
buitenkant van de wijk groeit. 

 Het tezamen met de activiteitencommissie organiseren van de jaarlijkse 
bezigheden in de wijk. 

 Informeren over wat er binnen- en buiten onze wijk gebeurt en verandert, 
middels de nieuwbrief of op de site www.zwanenbalg.info. 

 Spreekbuis zijn richting o.a. BVJ (Belangen Vereniging Julianadorp), de 
gemeente Den Helder, Uitwaterende sluizen, enz. 

 
Voor meer informatie over onze vereniging kunt u terecht op de site 
www.zwanenbalg.info 
  

http://www.zwanenbalg.info/
http://www.zwanenbalg.info/
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019 

Het bestuur nodigt alle leden van de BVZ van harte uit om de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op maandag 15 april 2019. Opening van de 
vergadering is om 19.30 uur. De vergadering zal plaats vinden in 
“Ontmoetingscentrum de Verbinding”, het voormalige wijksteunpunt, Boterzwin 
3476. 
Graag nodigen wij de nieuwe bewoners van Zwanenbalg/Callantsogervaart uit om 
op deze avond kennis te maken met het bestuur en de leden van de BVZ. 
Ook voor u is het interessant te weten wat de BVZ doet. Vanaf 19.00 uur bent u 
welkom, er staat een kopje koffie of thee voor u klaar. Zorg dat u er bij bent! 
Waarom de ALV bijwonen? 
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de BVZ. In de 
ALV brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging 
en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met 
een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. De agenda bevat de 
volgende onderwerpen: 

1. Opening van de vergadering 
2. Vaststelling agenda 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Notulen ALV van 5 april 2018 
5. Terugblik 2018 
6. Financieel jaarverslag 2018 
7. Verslag Kascommissie2018 en benoeming Kascommissie 2019 
8. Begroting 2019 
9. Bestuurssamenstelling- en verkiezing. 

a. Voorzitter en webmaster: Gaike Dalenoord; 
b. Penningmeester: Arie ten Boekel, aftredend en herkiesbaar; 
c. Secretaris: Henk Arends, aftredend en niet herkiesbaar; Henk 

Arends treedt op deze avond af als secretaris van onze 
vereniging. Als bestuur zijn wij op zoek naar een nieuwe 
secretaris en mensen (jong en oud) die het bestuur willen 
versterken. 

d. Bestuurslid: Klaas Visser; 
e. Verkiezing bestuurslid (elk nieuw bestuurslid blijft 3 jaar. 

Herverkiezing oud- bestuurslid kan ook voor 1 jaar). 
10. Beleid 2019 en activiteiten van het BVZ-jaarplan 2019 



5 

a. Levensvatbaarheid van de BVZ 2019 (verjonging en uitbreiding van 
het bestuur en de activiteitencommissie). 

11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
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 5 april 2018 eerst thuis inzien, kijk dan op de 
website van de BVZ http://www.zwanenbalg.info/Verslagen%20ALV.htm Tevens 
wordt daarop de locatie vermeld, waar de ALV op 15 april 2019 wordt gehouden.  
  

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
http://www.zwanenbalg.info/Verslagen%20ALV.htm
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Sint Maarten terugblik 2018 

Op 11 november wordt het feest van Sint Maarten gevierd. Tussen ongeveer zes en 
acht uur 's avonds mogen kinderen met een lampion in de hand langs de deuren 
lopen. Na het aanbellen zingen ze liedjes ter ere van Sint Maarten en verwachten 
daarvoor een traktatie van snoep of fruit. Ook zijn er lampionoptochten in de wijk. 
De kinderen hebben dan meestal tevoren zelf hun lampion vervaardigd. Na afloop 
van de optocht worden de kinderen vaak getrakteerd.  
Ook in Julianadorp en onze wijk Zwanenbalg werd Sint Maarten gevierd. De 
wijkkinderen kwamen met verlichte werkstukjes langs de deuren en zongen hun 
bekende elf november liedje. 
Elf november is de dag 
dat mijn lichtje, dat mijn lichtje 
elf november is de dag 
dat mijn lichtje branden mag. 
De kinderen met hun ouders kwamen samen bij de mooi verlichte Franciscushoeve, 
waar zij evenals de bewoners van de Hoeve  hun lampion en liedje aan de jury 
konden tonen in de blokhut. Na afloop en beraad werden in de huiskamer onder 
het genot van koffie en een versnapering de prijzen uitgereikt. Dank aan alle 
vrijwilligers. Het was weer een mooie viering van Sint Maarten. Voor meer foto’s 
van het geslaagde samenzijn, kunt u terecht op de site van de BVZ 
www.zwanenbalg.info 
 

 
 
  

http://www.zwanenbalg.info/


7 

Groenblijver 
Hoveniersbedrijf “De Groenblijver”, uit onze wijk Zwanenbalg, heeft ook dit najaar 
de drie bloembakken bij de entree met fleurige planten gevuld. Arie ten Boekel 
houdt deze bakken bij. Namens de bewoners en het bestuur bedanken wij “De 
Groenblijver” voor deze vorm van sponsoring. 
 
 
 
 
 

Straatverlichting in de wijk. 

 
Zoals u wellicht is opgevallen is niet alleen de armatuur van onze straatverlichting 
vervangen, maar ook zijn we over gegaan naar de veel zuiniger ledverlichting. 
De armatuur van de straatverlichting stamt uit de tijd van de bouw van onze wijk. 
Dat betekent dat deze inmiddels zo’n 20 jaar oud is.  
De armatuur is verouderd/lelijk geworden en de lampen waren energiesleurpers. 
Deze zijn eind 2018 vervangen door nieuwere en modernere vormgeving, maar ook 
betere en heldere verlichting. Nog een voordeel, het zijn ledlampen geworden. 
Op sommige locaties, zoals de fietspaden die de wijk uitgaan, is de armatuur (nog) 
niet vervangen. De BVZ maakt zich sterk om deze laatste puntjes ook nog te 
realiseren. 
 
Zoals het was: 

 

Zoals het is geworden: 
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Plicht tot aanlijnen hond en opruimen poep in Zwanenbalg  

 
Honden brengen gezelligheid, zorgen voor lichaamsbeweging en geven sociale 
contacten. Om de omgeving voor iedereen zo schoon en veilig mogelijk te houden, 
gelden er ook in de gemeente Den Helder regels bij het uitlaten van de hond.  
In de Hondenpoepplattegrond Julianadorp in de gemeentegids 2019 (pagina 
112/113) wordt de wijk Zwanenbalg aangewezen als een gebied waar honden 
moeten zijn aangelijnd en waar een opruimplicht geldt.  
Bij de BVZ zijn klachten ontvangen, dat een aantal eigenaren van honden binnen de 
wijk Zwanenbalg de viervoeter laat loslopen en/of verzuimt de hondenpoep op te 
ruimen. Het trappen in een hondendrol brengt immers geen geluk, maar wel veel 
schoonmaakwerk aan schoen en deurmat.  
Hondenbezitters die bij een ongelukje binnen de wijk altijd de poep van hun hond 
opruimen en zich verder aan de regels houden verdienen een pluim, maar worden 
binnen de wijk ten onrechte aangekeken op het gedrag van de enkele overtreders 
van de opruimregels.  
We willen de wijk Zwanenbalg graag schoonhouden. Daarom het verzoek aan alle 
hondeneigenaren om binnen de wijk uw hond aangelijnd te houden en bij een 
ongelukje de poep van uw hond op te ruimen.  

 
Neem bij het uitlaten een schepje en plastic zakje mee. U kunt de poep weggooien 
in een afvalbak of in de ondergrondse restafvalbak in de wijk. Zal zeer gewaardeerd 
worden door de medebewoners. 
Zie ook Gemeentegids Den Helder 2019: 
https://indd.adobe.com/view/5347e0bb-74b7-45bb-9868-29eba9eca935 
 

https://indd.adobe.com/view/5347e0bb-74b7-45bb-9868-29eba9eca935
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Buurtpreventie. 

 
In de volgende nieuwsbrief hopen we een stikker toegevoegd “Buurt Preventie”. De 
bedoeling van deze stikker, is om deze zichtbaar te plakken bij de entree van uw 
woning. 

 
 
Uiteraard is het ook aan te raden om u aan te melden bij de “Whatsapp” van 
Zwanenbalg en Callantsogervaart. Op deze manier kunnen we onze wijk veiliger 
maken en elkaar op de hoogte houden van mogelijke verdachte situaties. 
Inmiddels hebben zich 127 leden aangemeld, maar hoe meer ogen en deelnemers, 
hoe beter. 
Binnen Julianadorp zijn er meerdere wijken welke lid zijn van eigen Buurtpreventie-
App. De beheerders zijn aan elkaar gekoppeld en kunnen dus ook meldingen 
plaatsen die mogelijk ook voor onze wijk interessant kunnen zijn. Zo wordt 
Julianadorp één gebied: http://www.buurtpreventiedenhelder.nl/gebied-
julianadorp/ 
 
Wat is “Buurt-preventie WhatsApp”? 
WhatsApp is een app die op een smartphone geïnstalleerd kan worden. Met deze 
app kan men kleine berichtjes naar elkaar sturen, of naar een groep personen.  
“Buurt-preventie WhatsApp”, is een groep die aan elkaar verdachte situatie 
situaties in de wijk kan melden. Het is dus niet bedoeld om aan te geven dat er 
losse tegels zijn, of een lantaarnpaal die niet meer werkt. Ook niet om een 
grasmaaier te verkopen, nee het is bedoeld om aan elkaar door te geven dat u bv 
een verdacht persoon in de wijk ziet lopen en dat u inmiddels 112 heeft gebeld. 
Dit berichtje komt dan bij iedereen binnen de wijk, die lid is van de groep, binnen. 
 
Werk conform het SAAR principe. Deze staat voor: 

S = Signaleer  
A = Alarmeer 112 (bij geen spoed 0900-8844). 
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.  
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R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken 
met de persoon. De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn 
plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als u dit veilig kan 
doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.  
Wilt u dit, maar durft u het niet alleen? Vraag iemand uit de groep om 
samen te gaan.  

 
Hoe kunt u zich aanmelden voor de BuurtPreventie-App 
Zwanenbalg/Callantsoogervaart: 
U kunt zich aanmelden via het volgende mail adres 
buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com 
De volgende gegevens zijn dus nodig. 
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_1314, Zw_1318 en/of Zw_1319. 
Voor meer informatie kunt u ook op deze adressen terecht. Verder vindt u deze 
informatie ook op de site van Bewonersvereniging Zwanenbalg: 
http://www.zwanenbalg.info/ 
 
 
  

mailto:buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com
http://www.zwanenbalg.info/
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Paaseieren zoeken 

 
Paaszaterdag 20 april 2019 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 14:00 uur en de hele activiteit 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 20 april  
bij: Tessa Schreuder E-mail: tessaschreuderbot@hotmail.com of Zwanenbalg 1104. 
Het gaat altijd door, dus ook als het regent.  
Neem een tasje met je naam erop mee, dan kan je hier de paaseieren die je vindt 
indoen. Ieder kind krijgt een paasverrassing! 
 
We hopen dat het een spannende middag wordt.  

    Tot zaterdag 20-april-2019.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ja, ik kom Pasen vieren bij de Franciscushoeve in Zwanenbalg 
 

 
  Naam: ………………………………………… Leeftijd: ………jaar. 

   Adres: …………………………………………  

 
  Telefoonnummer: …………………………… 

 
  E-mailadres: …………………………………. 

 

Groeten van de Paashaas! 

 

mailto:tessaschreuderbot@hotmail.com
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Verdere informatie en het inschrijfformulier om aan deze activiteit deel te nemen 
vindt u ook op site van Bewonersvereniging Zwanenbalg: 
http://www.zwanenbalg.info/. 
 
 
 
 
U kunt de links ook digitaal vinden op onze site, onder de rubriek “Nieuwsbrieven”. 
http://www.zwanenbalg.info 
 

http://www.zwanenbalg.info/
http://www.zwanenbalg.info/

