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Voorwoord voorzitter BVZ,
Beste wijkbewoners,
Op de valreep voor het einde van dit jaar, de laatste Nieuwsbrief.
Het was een bewogen jaar, met activiteiten en vergaderingen die wel of niet door
konden gaan als gevolg van de beperkingen door Corona.
Ondanks de recente nieuwe beperkingen zijn we als BVZ dankbaar dat de
doorgaande activiteiten, zoals de Burendag en Sint Maarten succesvol hebben
plaatsgevonden, mede dankzij de enthousiaste inzet van de activiteitencommissie.
In deze Nieuwsbrief wordt verslag gedaan van beide hoogtepunten.
We hebben onze Algemene Leden Vergadering op 4 november 2021 kunnen
houden waarbij de opkomst opmerkelijk groter was dan andere jaren, ondanks de
Corona. Kwam het door de reclame op de burendag, het programma na de pauze of
door inbreng van nieuwe bewoners? In ieder geval is het bestuur van de BVZ
dankbaar voor uw opkomst en belangstelling. Het concept verslag van de ALV kunt
u vinden op de website van de BVZ. Op de website is tevens het uitgebreide verslag
van de secretaris opgenomen, waarin een terugblik over de jaren 2019/2020.
Tevens wil ik nog een keer benadrukken dat de BVZ dringend op zoek is naar
nieuwe vrijwilligers voor de activiteitencommissie en/of het bestuur. Op de druk
bezochte burendag en de ALV wilde een aantal bewoners nadenken over mijn
oproep . Het laat de saamhorigheid van de bewoners zien en daar doen we het
uiteindelijk voor. Dus driemaal is scheepsrecht en laat wat van u horen. Zonder
vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan.
Onze laatste actie dit jaar is de kerstboom bij de entree van de wijk. Ik dank de
vrijwillige rendieren alvast voor hun inzet bij het plaatsen van de boom en de
lichtjes. Ook leuk, dat een aantal bewoners de aangeboden kerstverlichting op paal
hebben gekocht. Wat zal onze wijk weer mooi en sfeervol zijn verlicht.
Een nieuwe rubriek in onze Nieuwsbrief, is een artikel over bijzondere hobby’s van
bewoners.
In deze Nieuwsbrief een stukje van Rob de Brie, over Kerststallen.
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Heeft u zelf ook een bijzondere hobby en wilt u hier een stukje over schrijven, voor
de Nieuwsbrief, zijn wij zeer benieuwd en kunt u deze sturen naar
bvzwanenbalg@gmail.com.
Het bestuur wenst u een voorspoedig 2022 en een prettige kerst.
Voorzitter Gaike Dalenoord (Zwanenbalg 1318).

Verslag secretaris van de afgelopen periode:
Tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) is het volgende verslag
gepresenteerd over de periode 2019 t/m 2021
Ondanks de Coronapandemie met de daarbij beperkende maatregelen, is het
bestuur negen keer bijeengeweest, soms ondersteund door twee leden van de
vereniging.
Het bestuur is in deze tijd vijf keer in gesprek geweest met de gemeente.
Diverse onderwerpen zijn aan de orde geweest;
De frequentie van het legen van de grijze vuilcontainer aan de zuidkant van de wijk
is, mede door in gesprek te gaan met de gemeente, aangepast;
De vlonder bij de entree is vernieuwd;
Ieder jaar wordt een hekwerk geplaatst bij de broedende zwanen.
Zoveel mogelijk zijn de gebruikelijke activiteiten uitgevoerd, m.n. de laatste
burendag in september 2021, is een succes geweest. Rond de honderd personen
zijn aanwezig geweest, waaronder een aantal nieuwe bewoners van de wijk.
Veel hebben we te danken aan de actieve activiteitencommissie. Deze commissie is
acht keer bijeen geweest.
De kerstboom bij de entree van de wijk is ieder jaar geplaatst.
De motortourtocht is verreden in 2019 en 2020, maar vanwege de slechte
weersomstandigheden in 2021
afgelast.
In en rondom de Franciscushoeve vinden veel activiteiten plaats.
De elektriciteit in de blokhut is op dit moment een punt van zorg, m.n. tijdens het
komende lampionnenfeest. Hopelijk is er een oplossing gevonden voor 11
november.
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Ook zijn er nog meerdere bewoners actief in onze wijk;
De bezorgers van de nieuwsbrief;
Onze penningmeester, die de prullenbak bij de entree van de wijk heeft
geadopteerd en een passende vlag hijst bij diverse gelegenheden.
“De Groenblijver” onderhoudt de bloembakken en snoeit de knotwilgen.
De wijkconciërge, de gebiedsmanager, de wijkagent en de boa kunnen eveneens
ondersteuning bieden.
De wijkagent en boa hebben bv. gewaarschuwd voor inbraken in schuurtjes, waar
vaak kostbare zaken staan, zoals gereedschap en E-bikes.
Zulke zaken worden dan vermeld in de wijkkrant.
Een spontaan initiatief van bewoners was de Koek & Zopie tent gedurende de
ijsperiode in februari 2021;
Het vergroot de
saamhorigheid. Dit soort
initiatieven worden
toegejuicht en
ondersteund door het
bestuur.
Uw ideeën zijn welkom,
maar het is wel mogelijk
dat er dan werk aan vast
zit voor degene die een
plan oppert. Het kleine
bestuur is niet in staat
om alles zelf te
organiseren.

Bij de BuurtPreventieApp zijn 124 bewoners aangesloten.
Tot slot merkt de voorzitter op dat we trots kunnen zijn op onze wijkvereniging
Zwanenbalg; Wij zijn de enige buurvereniging in Julianadorp, ook de enige buurt
met nieuwskrant en kerstboom.
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Burendag 2021
In deze 'corona' tijd wisten we het niet zeker.... gaat burendag wel of niet door...
voorzichtig maakten we plannen eind juni en jawel na gezellige vergadering lag er in
ieder geval een plan op tafel. De plannen werden zo uitgewerkt dat we het op het
laatste moment van de plank af konden halen. Een burendag die eenvoudig en
veilig uitgevoerd kon worden.
Eind augustus werden de plannen steeds concreter, alles stond zelfs al klaar voor de
uitvoering. Springkussen, popcorn- en suikerspinmachine stonden gereserveerd,
waarbij we een dag van te voren konden afzeggen. De lijst van boodschappen voor
hapjes en drankjes lag klaar en Sidney van Stempvoort maakte voor ons alvast een
afspeellijst voor een gezellig
muziekje.
Twee weken voor de burendag,
zag het er goed uit, de
uitnodigingen werden gemaakt
en gedrukt bij Repro, waar
sommige bewoners van de Hoeve
de uitnodiging al gezien hadden
en er al helemaal blij van werden.
Ook de poster kwam aan en werd
tegen het Zwanenbalg
bord geplaatst, wat een mooi
effect gaf als het zonnetje erop scheen in de avond, want dan zag je de zwanen als
schaduw door de letters heen.

In de persconferentie van 14 september kwam het verlossende woord.... meer
mogelijk vanaf 25 september, nu weten we het zeker, ons feest BURENDAG kan
door gaan.... WIJ GAAN ERVOOR....
Zaterdagochtend vroeg werden de laatste loodjes al aan de voorbereidingen
besteed. Ballonnen bij de poster aan het Zwanenbalg bord en hier en daar werd de
Zwanenbalg vlag gehesen. De hapjes werden opgehaald, de laatste boodschappen
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gehaald, de spellen werden klaar gezet en het terrein werd nog even
schoongeveegd. We zijn er klaar voor...
Geen Thema dit keer en geen georganiseerde spellen voor de kinderen, maar
eenvoud en een gezellig samenzijn, waarbij iedereen zich kon vermaken met het
jeu de boule spel of mee kon doen aan een vragenspel, waarbij je elke keer andere
buren ontmoet. Waarbij de kinderen zich vooral konden vermaken met het
springkussen, voetbal, stoepkrijt en latlopen. Of ze stonden hun buiken vol te eten
bij de popcorn, maar zich vooral regelmatig aan het verlekkeren waren bij de
suikerspinmachine, waarbij
Sidney prachtige suikerspin op
stokjes toverden.
Het vragenspel verliep gezellig,
buren hopte van tafel naar tafel
waarbij er vragen over
Julianadorp werd beantwoord.
Hierbij ging het natuurlijk niet
om de vragen, maar om de
gesprekken die ontstonden met
buren die je nog niet eerder of
nog niet vaak gesproken had.
Tijdens de gezellige gesprekken
en spellen, kwamen er diverse keren hapjes langs, die zowel door de Zwanenbalg
vereniging als door de BVJ (Buurt vereniging Julianadorp) geregeld waren. Bij de
suikerspinmachine was het ook druk, want niet alleen de kinderen stonden in de rij
voor een suikerspin, maar zowel de bewoners van de hoeve, als de volwassenen
vonden het erg lekker. Een biertje, een wijntje of een glaasje sap, we konden met
elkaar proosten op deze geweldige dag, waarbij het zonnetje ook nog even ging
schijnen. Het was ouderwets druk op de hoeve, iedereen genoot volop.
Het concept was dit jaar goed, het weer prachtig en het aantal buren die kwamen
was fantastisch. Volgend jaar een zelfde concept, wij hebben er al zin in.
De activiteitencommissie,
Sabrina, Tessa, Hettie, Gaike en Margreet
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Een bewoner en zijn hobby
Als vroeg gepensioneerde in nov 1998 komen wonen in Zwanenbalg als een van de
eerste bewoners. Als kind was ik al gek op het gieten van gipsen figuurtjes en deze
dan zo natuurgetrouw als mogelijk te schilderen. Toen ik de mogelijkheid kreeg om
gietmallen te huren van een complete kerstgroep liet ik dit natuurlijk niet voorbij
gaan. Snel 50 kg Keramiek gekocht om een week-end zo veel mogelijk groepjes
gieten, het werden er drie. Gedurende de winter deze geschilderd hetgeen ik
prachtig vond.
Maar toen waren ze klaar en nu? Niet bij de pakken neerzittend ben ik kerststallen
gaan ontwerpen en maken voor deze groepen. Deze op zolder laten verstoffen
vond ik geen goed idee dus heb ik mij aangesloten bij een groepje hobbyisten die
hun hobby uitstalde in de gangen van de Kroonpassage in Den Helder rond de
kersttijd en later in lege winkelpanden. Dat ben ik vanaf dat moment blijven doen
en de hobby breide zich uit tot het zelf maken van gietmallen voor diverse
kerstgroepen en het ontwikkelen van steeds meer modellen kerststallen van klein
tot grotere z.g. Beierse stallen. Helaas is mede door Corona de mogelijkheid van de
Kroonpassage weggevallen maar misschien heeft U als lezer van dit stukje net het
idee een kerststal aan te schaffen of heeft U wellicht familie of vrienden waarvan U
weet dat die dit van plan zijn. Voor een aan huis bezichtiging kunt U mij bellen
647094. Overigens ik heb nog
veel meer hobbyachtige
bezigheden, van het maken
van halfedelsteen boompjes
tot het uit hout snijden van
familie- of soortgelijke wapens
Groetjes en een fijne kerst,
Rob de Brie, Zwanenbalg 1323.
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Even voorstellen…Wijkmanager voor Julianadorp.
Vanaf 1 september ben ik, Paul Kok, in dienst van de
gemeente Den Helder, als wijkmanager voor Julianadorp.
Zelf woon ik in Alkmaar met mijn vrouw Marjon. Zij werkt in
het primair speciaal onderwijs als leerkracht, onze drie
kinderen wonen in Utrecht en Amsterdam en zijn werkzaam
in het onderwijs en in de zorg.
Hobby’s zijn vooral sporten echter steeds meer passief vanwege (kleine)
lichamelijke ongemakken. Daarnaast mag ik graag met mijn buscamper onderweg
zijn en wandelingen maken.
Vanaf 1989 heb ik gewerkt voor de Brijder Verslavingszorg, eerst binnen het
behandelteam in Alkmaar en rond 2000 ben ik leidinggevende geworden en
vervolgens heb ik in 2009 de overstap gemaakt naar de Jeugdzorg. Ik ben toen gaan
werken voor Transferium Jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, onderdeel van Parlan.
Nu ik 60 ben wilde ik nog één keer een overstap maken naar een nieuwe werkgever
en Den Helder biedt mij deze kans. Werken voor de gemeente is voor mij nieuw en
de komende periode zal ik me dan ook vooral richten op het me eigen maken van
de processen en de structuur binnen de gemeente. Wat verwachten mijn collega’s
van mij en wat kan ik van mijn collega’s verwachten. Ik zal ook veelvuldig contact
hebben met de inwoners van Julianadorp en hoop op deze manier mijn bijdrage te
leveren en zo de samenwerking tussen inwoners en de medewerkers van de
gemeente verder te ontwikkelen. In september ben ik op stap geweest met
verschillende collega’s en inwoners van Julianadorp, op de fiets, wandelend en ook
met de auto. Om een beeld te krijgen wat er op dit moment speelt.
Gelijk met mijn komst is de gemeente ook actief met het realiseren van de
beschikbaarheid van gemeente diensten in ’t Dorpshuis. Dit gaat stap voor stap en
past heel goed in het zichtbaar maken van de gemeente in iedere wijk. Zo ook de
start van de Sociaal Wijk Team (SWT). Deze zal ook haar werkzaamheden uitvoeren
vanuit ’t Dorpshuis, samen met Gitta de Jong zal ik dan ook met regelmaat
aansluiten bij het SWT en aanwezig zijn in ’t Dorpshuis.
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Het is voor mij een andere manier van werken, de eerste weken binnen de
gemeente heb ik als prettig ervaren en ik kijk er dan ook naar uit om verder met
een ieder samen te werken.

Groet Paul

BVJ (belangenvereniging Julianadorp).
Op uitnodiging van het bestuur van de BVZ
presenteert de Bewonersbelangenvereniging
Julianadorp/BVJ zich hierbij.
De BVJ is opgericht in januari 1992 en bestaat
dus komende maand 30 jaar.
De BVJ stimuleert/ondersteunt betrokken
dorpers bij het invloed krijgen op plannen in hun
woon-en leefomgeving. Denk daarbij aan
bebouwing, invulling openbare ruimte,
groenaanleg en -onderhoud, verbeteren van het voorzieningenniveau, verbeteren
van de verkeersveiligheid, enz.
Zo nodig fungeert de BVJ als schakel tussen bewoners en beleidsmakers om beide
bij elkaar te brengen.
Daarnaast ondersteunt en faciliteert de BVJ desgewenst bewonersinitiatieven bij
zelforganisatie en het realiseren van situaties, waarin bewoners een actieve rol
kunnen spelen in planvorming: burgerparticipatie.
In Den Helder is hierin nog een wereld te winnen, ondanks alle mooie
voornemens….
Ook participeert de BVJ in platforms, waarin zaken worden besproken die op korte
of langere termijn van invloed zijn op de woonomgeving in Julianadorp:
Wijkplatform, ONS, gemeentelijke en provinciale werkgroepen/onderzoeken, enz.
Actiepunten van de BVJ in het recente verleden zijn o.a.
• Realiseren bewonersinvloed op planvorming Noorderhaaks en aanliggende
straten
• Aanleg van natuurvriendelijke oevers langs De Slenk
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Tariefstelling busvervoer
Beperken kamerverhuur in woonhuizen
Behoud van buslijnen van en naar Julianadorp
Opknappen woonomgeving “bloemkoolwijken”, zoals Kruiszwin
Voorkomen sloop en realisatie renovatie Spel- en Avonturenpark
Huidige actiepunten zijn o.a.
Behoud groenstructuur Noorderhaven
Verbeteren verkeerafhandeling Schoolweg-Winkelcentrum
Aanpakken brakwaterproblemen o.a. Willem Alexanderhof
Realiseren veiliger oversteek Lidl/Winkelcentrum De Riepel
Renovatie Loopuytpark
Huisvesting arbeidsmigranten
Aanpak geluidsoverlast Breewijd en Zuiderhaaks
Bijdragen aan ontwikkeling plannen ONS en Panorama Lokaal

Met de BVZ is afgesproken dat de BVJ alleen in en voor Zwanenbalg actief is na
voorafgaand overleg en in samenwerking.
Zoals u ziet zijn veel actiepunten van de BVJ ook van belang voor
Zwanenbalgbewoners. Daarom nodigen wij uit om (ook) lid te worden van de BVJ.
Met meer leden kan de BVJ een grotere vuist maken. De kosten bedragen slechts 7
euro per jaar en aanmelding kan via www.debvj.nl. Ook kunt u de BVJ vinden op
Facebook en Instagram.
Als BVJ wensen wij de BWZ in 2022 veel succes en u als bewoners een gezond en
gelukkig Nieuwjaar.
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11 november is de dag, dat mijn lichtje, dat mijn lichtje,
11 november is de dag, dat ik in Zwanenbalg mijn lichtje keuren mag.
Terwijl de 'corona' regels net weer zijn aangescherpt, kunnen we toch het keuren
van de lampionnen, weliswaar op een andere wijze, door laten gaan.
Waar normaal de jury de blokhut van de Hoeve gebruikt om droog en 'warm'
binnen de mooie lampionnen van de kinderen en de bewoners van de Hoeve,
samen met al het gezang kunnen beoordelen, werd het dit jaar een buiten festijn.
We hadden tijdens het optuigen en jureren de weergoden mee. Dit jaar stonden we
bij de ingang van de Hoeve, die we versierd hadden met gezellige kleurrijke
knipperende ledjes, 3 tafels stonden klaar met zakjes chips voor de tas te vullen,
een koetjesreepje om de mondjes na het zingen te vullen. Om 5 uur stond de jury
paraat en kwamen de eerste kinderen al aan lopen.
De bewoners van de Hoeve, hoefden
het terrein niet af en mochten hun
liedje zingen en lampion laten zien aan
Tim en Quinten die iedere lampion
nauwkeurig onder de loep namen en
veel aandacht aan de bewoners
besteden. Ook de jongste telgen tot
en met 5 jaar mochten bij Tim en
Quinten komen zingen, waardoor er
zelfs nog een wachtrij ontstond. De
kinderen van 6 tot met 8 jaar, vielen
onder de Hoede van Jur en Sabrina. Die hadden het dit jaar niet makkelijk, de ene
na de andere lampion was prachtig gemaakt en ook werden er mooi liedjes
gezongen. De kinderen vanaf 9 jaar en ouder konden hun lampion laten keuren bij
Claudia en Tessa. Wat een teamwork samen. Ze kregen de nieuwste liedjes te
horen en mooie kunstwerken te zien. Claudia en Tessa kwamen er toch snel uit.
Daantje won daar de prijs, Claudia vond vooral het mooi verdeelde plakwerk een
kunst. Bij de middelste groep won.... uit Anna Paulowna. Het cadeautjes is gebracht
bij opa en oma, waar het trots werd ontvangen.
Tim en Quinten vonden het geen makkelijk besluit, het schaapje met de rode kleur
van Sylvian won bij de bewoners van de Hoeve. Maar de rap van Quinten was wel
het mooiste liedje. Bij de jongste groep stak Noortje er met kop en schouders
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bovenuit, niet alleen vanwege haar mooie lampion, maar ook door haar prachtige
zang kunst werd ze uitgeroepen tot winnaar
Niet iedereen kon winnen, maar toch gingen alle kinderen met een klein cadeautje
weg, want als kers op de taart mochten ze een kleurig zaklampje als sleutelhanger
uitkiezen.
Helaas kwam er wel een
teleurstelling voor de
kinderen, want vlak na het
einde van de keuring, terwijl
de kinderen door Zwanenbalg
rond zwierven begon het te
regenen, eerst miezerde het
maar al snel werd het echte
regendruppels. Wat een
pech... alle lampionnen nat
geregend, maar het kon de
kinderen hun pret niet
drukken, met hun zaklampje en lampion in hun hand trotseerde ze regen en zongen
blij voor de deuren.... De snoeptrommels zijn weer goed gevuld.
De activiteitencommissie,
Tessa, Sabrina, Gaike, Hetti en Margreet

Tot Slot,
een Sfeervolle kerstdagen & een voorspoedig, maar
bovenal gezond 2022!
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