Voorjaar 2022 BVZ

Inhoud
Voorwoord voorzitter BVZ, ..........................................................................................2
Motortoer staat gepland voor 17-juli.: ........................................................................5
Hinder door laag frequent geluid ................................................................................5
Energie transitie, ..........................................................................................................7
Helderse Historische Vereniging (HHV). ......................................................................9
Paas 2022 Ouderwets, maar toch ook weer nieuw ...................................................11

1

Voorwoord voorzitter BVZ,
Beste wijkbewoners,
In onze wijk is het al volop voorjaar met de kleurrijke bloembollen en bloeiende
bomen. We worden verwend met een heerlijk zonnetje en ook het zwanennest bij
de entree is al bezet en bewaakt door Pa-Zwaan.

Foto van Irma uit de Zwanenbalg (bedankt voor deze ludieke foto).

Vele bewoners laten hun tuin en/of hun huis opknappen en de werkbusjes rijden af
en aan. Geen beperking door corona en alle perikelen lijken al weer vergeten. Lijken
omdat ik weet, dat voor sommige bewoners uit de wijk de corona ernstige gevolgen
heeft gehad. Het bestuur van de BVZ wil die bewoners (en hun familie) nog eens in
deze nieuwsbrief veel kracht en sterkte wensen.
In deze nieuwsbrief een kort verslag van het jaarlijkse zoeken naar paaseieren.
Complimenten voor de activiteitencommissie. De uitnodiging voor een kleurplaat
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met een verrassende speurtocht door middel van het oplossen van de sudoku was
blijkens de enthousiaste reacties geslaagd.
De overige onderwerpen van deze nieuwsbrief staan vermeld bij de inhoudsopgave
en zijn alleszins meer dan het lezen waard. Het item over de energietransitie zal
nog vele nieuwsbrieven terugkeren.
Ik sluit af met de woorden “blijf op de hoogte van het wel en wee binnen de mooie
wijk Zwanenbalg”.
Mededelingen van het bestuur
Energietransitie.
We staan aan de vooravond van een ingrijpende actie, in opdracht van de
gemeente. De planning is om voor 2030, 5 wijken binnen Julianadorp van het gas af
te halen. De wijk Callantsogervaart/Zwanenbalg is één van deze 5 wijken. Zie ook:
https://wijdoenwat.nl/gemeenten/den-helder/
In deze Nieuwsbrief wordt in een apart hoofdstuk ingegaan op deze
energietransitie en de wijk Zwanenbalg.
Activiteiten,
Uiteraard gaan we dit jaar weer activiteiten organiseren. Dit is zowel voor de
kinderen in de wijk als ook voor de volwassenen in de wijk. Voorlopig hebben we de
volgende bekende jaarplanning gemaakt: Paasseieren zoeken (inmiddels op 16 april
georganiseerd), Motortoerdag,
Burendag en Sint Maarten. Maar we willen ook kijken of er nog andere activiteiten
kunnen komen. Heeft u ideeën, dan horen we dat uiteraard graag
bvzwanenbalg@gmail.com .
Knettergekken in auto’s en op motoren
Het voorjaar is in volle gang. Dus velen gaan er weer op uit. De meesten doen dat
rustig, maar anderen doen dat het liefst met hoge snelheid en veel overlast en
gevaar. Ook binnen onze wijk, de Zuidwal en de Callantsogervaart is er overlast van
knallende uitlaten en schreeuwende motoren. Het gevolg van al dat Max
Verstappen gedrag hebben we helaas dichtbij kunnen zien met twee ernstige
ongelukken op de Zanddijk met dodelijke afloop.
Constateert u overlast, meldt dit dan ook aan bij de Politie (Geen spoed) – 09908844. Is er spoed bij waarbij elke seconde telt: 112.
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Vooraankondiging voor de ALV (Algemene Leden Vergadering).
Ieder jaar is onze vereniging verplicht, minimaal één keer een ALV te houden.
In de jaren hiervoor werd de ALV in het voorjaar gehouden. Als gevolg van Corona is
deze twee maal uitgesteld en hebben we de laatste keer de ALV in het najaar op 4
november 2021 gehouden.
Deze trend willen we nu blijven volgen. Onze volgende ALV zal gehouden worden in
het najaar van 2022. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de datum en
volgt dan een uitnodiging.
Meldingen van bromtoon.
In de ALV van 4 november 2021 hebben verschillende bewoners melding gemaakt
van een irritante bromtoon. We hebben toen toegezegd daarop terug te komen. In
deze nieuwsbrief hebben we daarom een extra column gemaakt over dit item.
Constateert u ook deze bromtoon en heeft u hier ook overlast van, meldt dit dan
aan ons. Zie artikel “Laag frequent geluid”.
Contributie
Onze vereniging wordt “bemand” door uitsluitend vrijwilligers. Met behulp van
Nieuwsbrieven en de Website proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te
houden.
De Buurtapp wordt bijgehouden en beheerd. Eventuele belangrijke meldingen
worden gevolgd en gemonitord. Ook van omringende wijken. Als deze meldingen
van belang zijn wordt deze melding door de beheerders van de App, ook op onze
App geplaatst.
Verder proberen we zo goed mogelijk verschillende activiteiten te organiseren – tot
aan het plaatsen van een Kerstboom aan het einde van het jaar.
Hiervoor maken wij kosten en zijn we dus afhankelijk van de contributiegelden.
Daarom ons beroep, wordt lid van onze bewonersvereniging. Bent u lid en heeft u
de contributie over 2022 nog niet betaald, is het verzoek deze alsnog te betalen.
Het is € 15,-. Lijkt ons niet te hoog.
Aanmelden als lid of voor het betalen van de contributie, zie de achterkant van
deze Nieuwsbrief.
We hebben ook een stem richting de gemeente. Hoe meer leden, hoe krachtiger
onze stem kan zijn.
Andere organisaties en verenigingen.
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Als bestuur hebben we regelmatig contact met andere organisaties en
verenigingen, zoals de BVJ (Belangen Vereniging Julianadorp), Wijkplatform, ONS
(ontspanning Natuur en Sport), enz.
Het hoeven echter niet alleen gemeentelijke organisaties te zijn. Het kunnen ook
verenigingen zijn, welke een apart belang hebben. Zoals in deze Nieuwsbrief, de
HHV (Helderse Historische Vereniging).
Wellicht kent u een vereniging in Den Helder, die iets over zich zelf zou willen
vertellen/voorstellen, dan horen wij dit graag bvzwanenbalg@gmail.com .

Motortoer staat gepland voor 17-juli.:
De BVZ motortoer is een ontspannen dagrit van ongeveer 200 km door de kop van
Noor-Holland voor (ex)bewoners van Zwanenbalg. Introducees zijn welkom. Dit jaar
gaan we op zondag 17 juli op pad. We verzamelen vanaf 08:45 bij de blokhut van de
Hoeve, ingang Callantogervaart en gaan om 09:00 rijden. Vermoedelijke thuiskomst
is rond 16:00. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij Andre Kerssemeijer per
telefoon of Whatsapp op 0653568853 of e-mail a.kerrssemeijer@quicknet.nl
Het spreekt vanzelf dat iedereen op eigen risico meerijdt en dat de BVZ de
gelegenheid biedt maar niet aansprakelijk is. Ik hoop u op 17 juli met een volle tank
bij de Blokhut te ontmoeten.
Andre Kerssemeijer

Hinder door laag frequent geluid
In de ALV heeft een bewoner in de rondvraag de vraag gesteld of meerdere
bewoners hinder ondervinden van een vervelend bromgeluid. Dat blijkt het geval.
De desbetreffende bewoner heeft zelf onderzoek
gedaan naar mogelijke bronnen en wil het
voortouw nemen om samen met andere
bewoners de hinder in kaart te brengen. Aan u als
bewoner van de Zwanenbalg/Callantsogervaart
daarom de oproep om uw ervaren hinder via de
email te melden aan: coenito@icloud.com en een
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afschrift van uw mail aan de BVZ te zenden bvzwanenbalg@gmail.com.
Wat is laagfrequent geluid (LFg)
Op de site van de Stichting LaagFrequentGeluid staat informatie dat LFG zich
bevindt zich in het grensgebied tussen normaal hoorbaar en onhoorbaar geluid in
de laagste frequenties. De meeste wetenschappers hanteren een frequentiebereik
van 0 – 125 Herz voor het begrip LFg. Het frequentiebereik tussen 0 en 20 Herz
wordt ook wel infrasoon geluid genoemd. LFg plant zich goed voort via de lucht,
maar ook via de bodem, leidingen of andere materie. Door de grote golflengte van
LFg is het geluid slecht tegen te houden, kan het geluid ver (kilometers) dragen en
kan het niveau per plaats verschillen. Daardoor is de bron vaak moeilijk te traceren.
Mensen die hinder van LFg ondervinden, melden een scala aan medische en
lichamelijke klachten (slaapproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn, benauwdheid,
druk op de borst, druk op de oren, hartkloppingen, een gevoel van trillingen in het
lichaam). Daardoor heeft deze groep een grotere kans op psychische klachten
(stress, burn-out, depressie) en sociaal-maatschappelijke problemen (isolement,
relatieproblemen, huisvestingsproblemen en arbeidsongeschiktheid). Een deel van
de gehinderden ervaart zodanige hinder dat men het leven als ondraaglijk betitelt.
Mogelijke bronnen
LFg kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld
•

•
•

•

Apparatuur of voorzieningen in en om het huis, bij de buren of in de directe
omgeving, zoals cv-ketels, warmtepompen, ventilatiesystemen,
vijverpompen, zwembadpompen etc.;
verkeer (weg- en spoorverkeer, scheep- en luchtvaart);
boven én ondergrondse (industriële) installaties, zoals elektriciteits- en
warmtecentrales, waterzuiveringsinstallaties, rioleringsinstallaties,
pompen, gemalen, ventilatoren, koelinstallaties, aggregaten,
ventilatiesystemen, afzuiginstallaties, compressoren zoals bijvoorbeeld
gebruikt in de gasindustrie, enz.;
Windturbines
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Energie transitie,
Inmiddels zijn we in gesprek met de gemeente over de Energietransitie
Zwanenbalg.
Reden is dat het voor Zwanenbalg en Callantsogervaart sneller gaan komen dan dat
u wellicht denkt.
Medio verleden jaar moest en per regio worden aangegeven, hoe men de
energietransitie wilde aangaan. In de Regio waar Den Helder onder valt ligt de
aandacht op het opwekken van energie via zonnepanelen.
Hoewel dit veel problemen levert als gevolg van overbelasting op het
elektriciteitsnetwerk, is voor de wijk Zwanenbalg vooruitgang geboekt door
Liander.
In 2020/2021 is er veel uitval geweest van particuliere zonnepanelen-installaties.
Na de laatste aanpassing van Liander 27-mei-2021, lijken deze problemen te zijn
opgelost.
De tweede stap in de bepaling van de energietransitie, is om per wijk aan te geven
welke maatregelen er
genomen moeten worden.
Dit wordt aangegeven in
gepubliceerde document
TVW 1.0. (Transitie Visie
Warmte – Den Helder)
waarin wordt aangegeven
welke wijken binnen Den
Helder als eerste in
aanmerking komen om van
het Gas af te gaan. Kort komt
het neer op de wijken
Malzwin, Boterzwin en
Zwanenbalg. Het streven is
voor 2030.
https://wijdoenwat.nl/wpcontent/uploads/2022/01/WTV-vastgesteld.pdf.
Uiteraard is dit een aandachtspunt voor Zwanenbalg en Callantsobervaart (BVZ).
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Onze woningen zijn nog maar zo’n 20 jaar oud, waardoor onze woningen al redelijk
geïsoleerd gekenmerkt zijn en deels geschikt zijn om all-electrik te gaan werken en
dus van het gas af gaan.
Per woning zullen er dus middels een stappenplan maatregelen genomen moeten
worden om uiteindelijk als laatste stap all-electric te worden.
De woningen zullen mogelijk aangepast moeten worden d.m.v. betere isolatie
(denk aan vloerisolatie spouwmuurisolatie, vernieuwde ramen, dakisolatie, enz. Zie
ook http://www.zwanenbalg.info/Energie_transitie.htm
Maar denk ook aan het gasfornuis, deze zal ook electrisch moeten worden.
Ook voor het warm water om bv te douchen moet een oplossing gevonden worden.
De laatste stap is de verwarming van de woning door bv een warmtepomp, om
uiteindelijk geheel van het gas af te zijn.
Dit zijn grote stappen, welke een behoorlijk complex is en veel van de bewoners
vraagt.
Hiervoor willen we als bestuur een soort werkgroepje gaan gevormd om samen
met de gemeente een stappenplan op te stellen.
De insteek hiervan is om de bewoners te (laten) adviseren, om uiteindelijk zo min
mogelijk gas te gebruiken en uiteindelijk geheel van het gas af te zijn.
Verder kan het zijn dat u al stappen hebt gemaakt. We zijn benieuwd naar uw
ervaringen.
Op onze site van Zwanenbalg kunt u deze punten en adviezen blijven volgen:
http://www.zwanenbalg.info/Energie_transitie.htm.
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Helderse Historische Vereniging (HHV).
Beste bewoners van
Zwanenbalg,
Op uitnodiging van uw
voorzitter schrijf ik graag een
stukje in deze nieuwsbrief over de Helderse Historische Vereniging.
Omdat u in Den Helder woont en - als ik mag aannemen – interesse heeft in de
stad, wil ik graag iets meer vertellen over de Helderse Historische vereniging.
De Helderse Historische vereniging fungeert als kenniscentrum voor de historie van
het oorspronkelijke Koegras (het gebied ten noorden van de Zijperzeedijk, begrensd
door het eiland Texel en het – voormalige - eiland Wieringen) en haar bewoners.
Ook volgt de vereniging de plannen voor de instandhouding en bewaking van
historisch, cultureel erfgoed.
De vereniging is gehuisvest in School 7 aan de Weststraat 110a in Den Helder. We
kunnen teruggrijpen op een breed historisch archief dat wordt gevoed en beheerd
door het digitaliseren van originele documenten, audiofragmenten, video en een
schat aan fotomateriaal. Er worden boeken en andere publicaties uitgegeven. Ook
worden regelmatig lezingen en presentaties georganiseerd.
We zijn blij dat we al ruim vijf jaar centraal in onze stad zijn gehuisvest in het
gebouw van de Bibliotheek. Met een Helders Historische afdeling waar de Helderse
Historische Vereniging en de afdeling Genealogie de lokale geschiedenis ontsluiten,
met een prachtig Leescafé waar mensen een kop koffie kunnen drinken met uitzicht
over de haven en een eigen theaterzaal (Zaal 7) voor lezingen en kleine producties.
Op de website Geschiedenis (zwanenbalg.info) staat voldoende te lezen over de
(recente) geschiedenis van uw eigen wijk. Daaruit blijkt maar weer dat historie niet
altijd hoeft te gaan over het verre verleden. Ook recente geschiedenis heeft
waarde, vooral als het uw eigen (directe) omgeving betreft!
Neemt u gerust eens een kijkje op onze website
www.Heldersehistorischevereniging.nl en leer van de rijke historie van uw eigen
gemeente. Daar zijn foto’s, films en zelfs geluidsfragmenten overzichtelijk
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geordend. Op deze site vindt u vele historische wetenswaardigheden van de
gemeente Den Helder. De vereniging doet haar best om de historie uit te dragen.
Als u vragen heeft over een bepaald onderwerp, kunt u uw vraag aan ons stellen via
het contactformulier dat u op de website aantreft. U krijgt dan beslist antwoord!
Ook op sociale media is de vereniging actief. Kijkt u op onze facebook pagina. Daar
wordt iedere week een nieuw onderwerp belicht! Inmiddels hebben we 1000
volgers!
Binnen de vereniging is een aparte redactie actief die zorgvuldig ons magazine
“Levend Verleden” samenstelt met tal van historische wetenswaardigheden en
achtergronden van Den Helder en haar inwoners, geschreven door bekende lokale
historici, verlevendigd met vele foto’s. De leden van de Helderse Historische
Vereniging ontvangen het blad "Levend Verleden" vier keer per jaar op het
huisadres.
Op de website “Den Helder op de kaart” brengen we door middel van een
plattegrond de historische bijzonderheden van Den Helder tot op straatniveau in
beeld. Bij iedere foto is een korte toelichting geschreven! De website wordt door
onze vrijwilligers gevuld en geactualiseerd. Kijkt u gerust eens op deze site. Aan de
hand van diverse thema’s wordt een compleet beeld gegeven op kaartniveau van
Den Helder. Kijkt u op: https://www.denhelderopdekaart.nl/
Onze vereniging kent vele vrijwilligers die allen met hun eigen interesse hun
bijdrage leveren. Dat is essentieel om het vele materiaal te kunnen beheren,
ontsluiten en voor u beschikbaar te maken. Heeft u zelf interesse om hieraan bij
te dragen, reageer dan via ons contactformulier op de website.
Als u lid wilt worden en iedere drie maanden het magazine “Levend Verleden”
wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden als lid (ook via de website). Lidmaatschap
kost 25 euro per jaar (incasso). U kunt natuurlijk ook eens vrijblijvend langkomen
om nader kennis te maken. Bijvoorbeeld op dinsdagochtend in onze
verenigingsruimte in School 7.
Tot ziens
Frans van de Wetering
Voorzitter Helderse Historische Vereniging.
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Paas 2022 Ouderwets, maar toch ook weer nieuw
Zaterdag 16 april was het weer ouderwets gezellig op de Hoeve. We mochten weer
paaseieren gaan zoeken. Iets wat al jarenlang door de activiteitencommissie
georganiseerd wordt, maar de afgelopen 2 jaar vanwege corona niet door kon
gaan. Alhoewel de paaskleurplaten ook een groot succes waren in 2021, gaven we
toch echt wel de voorkeur aan het gezellig bij elkaar zijn.
Een maand vooraf begint voor ons het organiseren al, met een handig draaiboek op
schoot, is het niet al te veel werk zou u denken, maar even goed zijn we er toch wel
even mee bezig. De benodigdheden moeten gekocht worden, het paashaaspak
gewassen, hulp regelen voor de Hoeve en de eitjes die de paashaas mag weggeven
moeten worden ingepakt. Dit laatste wordt gevraagd aan de bewoners van de
Hoeve, zowel wie wil er paashaas zijn en wie willen de eitjes inpakken. Het
enthousiasme is daar groot. Dit jaar mocht Jur de paashaas zijn (een warm karwei)
en Ron ging hem assisteren. Claudia en (leerling) Amber hebben alle zakjes
gemaakt. Dit jaar hing er zelfs een uitgeknipt paasei aan! Wat een gezellige en
feestelijke schaal hebben ze ervan gemaakt. Bij deze dan ook een woord van DANK
VOOR ALLE HULP.
Om 13.45 uur was het verzamelen en terwijl het een prachtig mooi weer was en het
voor ons echt een verrassing was of er nog kinderen niet een weekendje weg
waren, werd onze vraag gelukkig met een duidelijk JA beantwoord. In totaal waren
er 24 deelnemers die enthousiast gingen zoeken naar de paaseieren die verstopt
waren door Ron en onze eigen paashaas Jur. Sommige waren moeilijk en andere
waren makkelijk verstopt. Tijdens het zoeken werden de eitjes die voor het grijpen
lagen, zomaar over het hoofd gezien. De deelnemers mochten zoeken in 3 groepen,
zodat ze elkaar niet ondersteboven zouden lopen of rollen. Na zo’n 15 minuten
zoeken waren alle eieren gevonden. Even snel tellen hoeveel eieren de kinderen
gevonden hadden en daarna mochten de kinderen de eieren verstoppen voor de
volwassenen, hoe leuk is dat, maar zo kwamen ze er ook achter dat een paasei
verstoppen nog niet eens zo makkelijk was… het waren er ook zoveel!!!
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Ook bij de volwassenen was er een behoorlijke strijd ze renden enthousiast van de
ene hoek naar de andere, sommige
grepen net een eitje voor de handen van
een ander weg. Ze werden flink
aangemoedigd door de kinderen. Ook nu
werden de eieren snel geteld en de
gouden eieren geregistreerd. Spannend,
welke winnaars hebben we???
Samen met de paashaas mochten we de
winnaars een passend cadeautje geven :-)
een heerlijke grote chocolade paashaas!!
Helaas voor Tim die maar liefst de
meeste eieren en het gouden ei
gevonden had, kreeg hij toch maar 1
grote paashaas, de winnaar van de
meeste eieren werd Daan. Bij de jongste
zoekers was het gouden ei in handen
gekomen van Jesse en vond Fenna de
meeste eieren. Tot slot werd bij de
laatste groep een dubbele prijs uitgereikt, want Claudia en Daantje hadden allebei
even veel eieren gevonden en Lester kreeg een paashaas voor het gouden ei. Ook
Jur en Ron ontvingen een heerlijk haasje voor hun hulp en dat vonden ze echt niet
erg!!! Tot slot hadden we nog een paashaas over. Deze reikten we dit jaar uit aan
Hettie, omdat ze altijd voor hulp namens de Hoeve klaar staat en altijd zo fijn
meedenkt in ons team. Ook dat mag best eens gezegd worden in de nieuwsbrief!!!
Zoals de titel al aangaf maar toch ook weer nieuw, hadden we dit jaar voor 1ste en
2de paasdag de mogelijkheid geboden om een route te wandelen door onze mooie
wijk heen. Er hingen zowel aan de callantsogervaart als in Zwanenbalg in totaal 7
tekeningen aan lantaarnpalen, waarmee als je goed telde een schat kon vinden!
Voor mensen die niet wilde wandelen / fietsen, was het mogelijk om de schat te
vinden door middel van een sudoku op te lossen. Ook dit nieuwe plan is geslaagd,
want er waren aardig wat eitjes en kleurplaten uit de schat verdwenen.
Nu gaan we als activiteitencommissie ons gezellige BURENDAG weer organiseren. In
de volgende nieuwsbrief of flyer hoort u meer van ons.
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