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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG  (BVZ) 
 

NIEUWSBRIEF MAART 2012  
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 

Het was een korte maar hevige winter die van 2011 /2012. De sporen van die winter 
treffen we nu nog aan in de tuinen. Veel bruin blad en soms planten die de fikse kou niet 
hebben overleefd. Maar de lente komt er aan. Van de eerste lentedagen hebben we al 
kunnen genieten, toch nog even een terugblik. 

Het was geweldig een heuse schaatsbaan midden in de wijk die volop gebruikt werd 
door de jonge - en oudere schaatsliefhebbers. Zelfs scholen maakten er gebruik van. 
Een baan die was aangelegd door de bewoners. Elke avond werd er geveegd zodat de 
volgende dag de baan er weer piekfijn bij lag. Een prima initiatief!    Foto’s van de baan. 
Mocht u zelf een activiteit in de wijk willen organiseren, b.v. een schaats- of 
roeiwedstrijd, een koek-  en zopie tent, vraag dan de BVZ dit te sponsoren! 

Het lijkt al wat langer geleden maar een bedankje aan de kerstboomgroep is zeker op 
zijn plaats. Een prachtig verlichte kerstboom stond te stralen bij de entree in de maand 
december. Heel sfeervol zo bij de ingang van Zwanenbalg. 

Nu de temperatuur omhoog gaat zijn we ook weer meer buiten.                                   
Het speeltuintje bij de Franciscushoeve wordt ook meer gebruikt. Echter soms geeft 
dat overlast voor de Hoeve. Het is en blijft eigen terrein. Vriendelijk willen wij u vragen 
rekening te houden met de bewoners van de Hoeve. 

Op woensdag 25 april houden wij de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2012. 
U vindt in deze nieuwsbrief wel de agenda voor de ALV, maar kijkt u voor                   
de notulen van de ALV 2011 op onze website www.zwanenbalg.info.                                                                                 
Na de pauze geeft het Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier uitleg 
over het beheer van het water in en rond Zwanenbalg! 

Ook zijn we op zoek naar versterking van het bestuur. We zoeken een aspirant 
secretaris die na een inwerktijd de taak van Map Hoekstra wil overnemen.      
Aangezien de huidige voorzitter Loek de Goede 25 april 2012 aftreedt, zoeken we ook 
een nieuwe voorzitter. Heeft u interesse .... schroom niet en meldt u aan.                  
Help mee het leef- en woongenot van onze wijk te bevorderen. 

Een nieuw (verenigings- ) jaar met tal van activiteiten, zoals het paaseieren zoeken, 
een paaspuzzeltocht ( nieuw ) en het Oranjeplein in Zwanenbalg,  waarover u verder 
in deze nieuwsbrief wordt geïnformeerd.  

Ik wil u namens de penningmeester vragen de contributie van € 15 voor 2012 over te 
maken naar rekening 3306.26.809 t.n.v. Bewonersvereniging Zwanenbalg o.v.v. uw 
naam, adres en contributie 2012. Alvast hartelijk bedankt. 

Het bestuur ziet en spreekt u graag op 25 april 2012.                                                
Namens het bestuur,                                                                                                                          
Loek de Goede, voorzitter BVZ. 

http://www.zwanenbalg.info/Foto's/2012_Winter_Schaatsen/2012_Winter_Schaatsen.html
http://www.zwanenbalg.info/Verslag%20ALV/2011-04-28%20-%20Verslag%20van%2028-apr-2011%20-%20voor%20BVZ%20Al.pdf
http://www.zwanenbalg.info/
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En verder……… 

Marktplein in Zwanenbalg                                                                                                   
Sinds september 2011 kunnen de leden op de website van de BVZ 
www.zwanenbalg.info gratis spullen te koop zetten. Het is een experiment voor een jaar.        
Helaas valt de verkoop ( iedereen welkom) een beetje tegen. Daarom hier een selectie 
van de aanbiedingen: dames-, heren- en kinderfietsen, fietszitje, campingbedjes, 
kinderstoelen, twinnieload, microscoop, schilderijen, en een prachtige kledingkast.    
Doe er uw voordeel mee!  

Hondenpoep in Zwanenbalg                                                                                         
Gelukkig zijn er al veel mensen die de poep van hun hond meteen opnemen.               
Helaas behoort de overlast van hondenpoep in Nederland tot de top 3 van ergernissen, 
wat meteen ook al iets zegt over de oplossing van dit probleem. De BVZ werd onlangs 
door leden gevraagd weer aandacht te besteden aan hondenpoep in Zwanenbalg.      
De afgelopen jaren heeft de BVZ regelmatig overleg met de gemeente gehad over dit 
punt.  Die antwoordt dat de overlast alleen kan worden weggenomen door de 
hondenuitlaters zelf. Anders dan in een door de gemeente vastgesteld 
hondenuitlaatgebied, is het laten liggen van de hondenpoep wettelijk verboden.                                                                               
Geen poep op de straat en ook niet in de gemeentelijke grasstroken.                           
Iedere burger is verplicht de hondenpoep met een zelf meegebracht zakje op te nemen 
en ( thuis)  weg te gooien.                                                                                                                
We raden degene die klachten heeft aan dit zelf bij de gemeente te melden via Klant 
Contact Centrum Gemeente Den Helder Tel. 0223140223. ook via www.denhelder.nl  
De gemeente zal u laten weten wat er met uw klacht gebeurt.                                                                                                          
Met ieders hulp wordt Zwanenbalg binnenkort echt hondenpoep vrij! 

Agenda van BVZ activiteiten in 2012                                                                             
Zaterdag 7 april             Paaseierzoekwedstrijd voor de kleintjes bij de Franciscushoeve 
                                          Nieuw: kinderen van 10, 11 en 12  jaar een paaspuzzeltocht                                                                      
Woensdag 25 april        Algemene ledenvergadering met lezing Hoogheemraadschap 
Maandag 30 april          Oranjeplein in Zwanenbalg met versierde fietsen 
Zaterdag 12 mei            Groen- waterdag  
Juni                                E.K. voetbal kijken op de Franciscushoeve ( in voorbereiding) 
Juli                                 Zwanenbalg motortoer  
Zaterdag 15 september Spelletjesmiddag  
Zondag 11 november    of op de datum dat het winkelcentrum Sintemaarten houdt.       
                                       Sintemaartendoos wedstrijd 
Vrijdag 14 december      Kerst in zwanenbalg)  

Oranjeplein in Zwanenbalg                                                                                           
Op koninginnedag maandag 30 april 2012 viert de BVZ samen met de Franciscus-
hoeve een feestje. Het Oranjeplein op de Hoeve.                                                                                                                  
Om half 11 kunnen alle kinderen hun versierde fiets laten zien aan de jury.                 
Er zijn leuke prijsjes te verdienen.  Daarna fietsen we een klein rondje door de wijk.                                                                                                          
Tevens is het theehuis geopend, waar iedereen even kan zitten en wat te drinken kan 
kopen. Zoals altijd, is er ook heerlijke zelfgebakken appeltaart.                                                            
Dit jaar is er de mogelijkheid om uw plantjes te verkopen op de stekkiesmarkt.                  
Komt u even langs tussen half 11 en 12 uur?  

 

http://www.zwanenbalg.info/
http://www.denhelder.nl/

