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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
 
Nieuwsbrief november 2016 
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 
Voor u ligt de “najaar- editie” van de BVZ nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief bevat een aantal vragen, de verslagen van de 
burendag, de motortourtocht 2016 en het sponsoren van de afvalbak bij de entree. 
Voorts een uitnodiging voor de Sint Maarten lampionkeuring die de 
activiteitencommissie Handen in de wijk en het bestuur BVZ  in samenwerking met 
de Franciscushoeve organiseren. 
 
De BVZ en het bestuur. 
Zoals u in het verslag van de burendag kunt lezen, gaat deze dag – met dank aan 
allen die zich voor deze bijzondere dag ingezet hebben – de geschiedenisboeken in 
als zeer geslaagd. Zie hiervoor de fotocollage op de website www.zwanenbalg.info  
Gelukkig mochten wij dit jaar veel nieuwe buren begroeten.  
Hebt u misschien nu al suggesties voor het volgend jaar, geeft u ze dan aan ons door! 
U kunt deze ideeën mailen naar de secretaris van de Bewonersvereniging, Henk 
Arends: bvzwanenbalg@gmail.com 
 
Onze vereniging is al jaren lid van het Wijkplatform Julianadorp. Dit platform bestaat 
uit diverse geledingen zoals de gemeente, verenigingen, politie, etc. 
Vele onderwerpen die van belang zijn voor onze wijk komen aan bod, zoals 
leefomgeving, veiligheid, verkeer, etc. 
De afgevaardigden van onze vereniging zijn Mary Schooneman en Arie ten Boekel. 
Op de site www.zwanenbalg.info staan diverse links die u  informatie kunnen 
verschaffen over allerlei facetten in uw omgeving. U ziet daar onder andere het  
bestemmingsplan van Julianadorp-Zuid, dat vastgesteld is door de gemeente in het 
jaar 2008. Een nieuw bestemmingsplan is op komst. 
 
 
Burendag 2016 
Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder 

jaar op de 4de zaterdag in september 
gevierd. 
En wat een prachtige zonnige 
zaterdag, de 24e september: Burendag 
in Zwanenbalg! 
De activiteitencommissie Handen in de 
wijk had helemaal toegeleefd naar 
deze dag. De vergaderingen, de 
voorbereidingen, de bestellingen en de 
boodschappen waren allemaal achter 
de rug. De nieuwsbrief van de 
bewonersvereniging Zwanenbalg, de 

banner op het PEN-huisje bij de entree en de flyer met een echte sjoelsteen bij ieder 
huis in de brievenbus : de burendag kon van start.  
’s Morgens vroeg stonden bestuur, activiteitencommissie en vrijwilligers op het terrein 
van de Franciscushoeve klaar om de velden uit te zetten; de blokhut, de deel en de 
woonkamer klaar te maken en de stormbaan op te zetten. 

http://www.zwanenbalg.info/
mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
http://www.zwanenbalg.info/
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Allemaal waren ze nieuwsgierig hoeveel 
mensen er zouden komen en ook : wie 
zou de sjoelkampioen van Zwanenbalg 
worden? 
Zou het gezellig worden? 
En ja, gezellig werd het! Er was veel 
jeugd aanwezig en ook het aantal 
volwassenen was groot. Velen deden 
mee aan de sportieve en creatieve 
activiteiten: 

 Jeu de Boules onder leiding van 
Danny en Kees van de club de Ballen 

 Sjoelen in gezelschap van Robin die de puntentelling nauwgezet bijhield 
 Drieluiken schilderen met deskundige begeleiding van Esther en Marjo 
 Bumpervoetbal met als scheidsrechter Desiree 
 S(n)oepstengels versieren samen met Angelique 
 Een tattoo laten zetten door Miriam, Silvia en Yana 

Wat een enorm leuke middag! 
Ondertussen kwam journaliste Yanaika Zomer van de Helderse Courant met haar 
collega, fotograaf George Stoekenbroek, het terrein oplopen en het bestuur van BVZ 
was aan de beurt voor een interview. 
George maakte een mooie foto van de schilderactiviteiten in de blokhut en Yanaika 
hield een kort interview met Claudia en Malika om te vragen of ze burendag leuk 
vonden. En ja, natuurlijk was het leuk! De volgende dag stond de mooie foto van 
George met het interview van Yanaika in de krant. 
Gaike maakte prachtige foto’s, Arie nam zijn drone mee en maakte diverse 
luchtfoto’s. Alle foto’s zijn te bewonderen op de site: www.zwanenbalg.info. 
We zagen vele nieuwe gezichten en niet  alleen van nieuwe bewoners. Een prima 
dag, de Burendag, om kennis te maken met de omgeving en je buren. Vooral als je 
er maar net woont. 
Om 16.00 uur stopte de activiteiten , maar de jeugd ging gewoon door met de 
sportieve activiteiten. De borrel begon. Maar eerst nog de bekendmaking van onze 
sjoelkampioenen. 
Wie zou de sjoelkampioen van de jeugd tot en met 12 jaar worden en wie zou de 
kampioen uit de volwassen categorie worden? 
De kampioen in de jeugdklasse werd Nicole Nelissen  met een score van 83 punten. 
Esther Trousselot werd de andere kampioen. Zij behaalde een score van 86 punten. 
Beiden kregen een schitterend zilveren beker met het opschrift sjoelkampioen 
Zwanenbalg 2016. Die bekers staan nu vast in de woonkamer te pronken. 
De borrel vond in een gezellige sfeer plaats. De hapjes van onze slager Jan Kater 
vonden gretig aftrek.  
Al met al was de Burendag 2016 een zeer geslaagde dag en dat dankzij onze 
vrijwilligers,die aan deze dag met hun werkzaamheden en activiteiten hebben 
bijgedragen. 
 
De burendag volgend jaar? Noteer vast in uw agenda 23 september 2017. 
Dus.................tot volgend jaar! 
 
Deze burendag kwam tot stand dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. 
 
Hartelijk dank! 

http://www.zwanenbalg.info/
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Zwanenbalg Motortour 2016 
Voor het zesde achtereenvolgende jaar werd op zaterdag 13 augustus door acht 
motorrijders de jaarlijkse Zwanenbalg motortoer weer gereden. Om kwart voor negen 
verzamelden de rijders zich in de blokhut van de Boerderij om onder het genot van 
koffie en koek de rijinstructies en de te rijden route door te nemen. Om negen uur 
werden de motoren gestart om vervolgens over bijna alle dijken tussen Julianadorp 
en Landsmeer te cruisen. 
Meer dan in een auto word je 
op de motor geconfronteerd 
met het vele water in 
kanalen, sloten, grachten, 
meren en plassen en krijg je 
bewondering voor de 
waterbouwkundigen die dit 
waterreguleringssysteem 
hebben ontworpen en het 
Waterschap dat er voor zorgt 
dat wij droge voeten houden. 
Het weer was prima en de rijders konden genieten van de  prachtige vergezichten en 
natuurlijk van de zeer talrijke bochten die genomen moesten worden, want daar doe 
je het tenslotte voor. Voldaan en een ervaring rijker werd om half vijf  de blokhut weer 
bereikt en kon de dag met een biertje en/of een wijntje worden geëvalueerd. Het zal 
niemand verbazen dat de uiteindelijke conclusie was: volgend jaar weer! 
Andre Kerssemeijer. 
 
Adoptie afvalbak entree 
In de vorige nieuwsbrief deed het bestuur een oproep om de afvalbak van de 
gemeente Den Helder bij de entree te adopteren. Deze afvalbak was door de 
gemeente verwijderd, nadat na een aantal metingen was vastgesteld dat de bak te 
weinig gebruikt werd door bewoners en bezoekers. 
Op deze oproep kreeg het bestuur geen enkele respons. 
Onze penningmeester, Arie ten Boekel, die de verzorging van de entree voor zijn 

rekening neemt, heeft 
vervolgens besloten de bak te 
adopteren. Hij kon het 
zwerfafval niet meer aanzien. 
Dus onze dank aan Arie. Het 
zou erg fijn zijn als deze 
adoptie door meerdere 
personen gedeeld kan worden, 
bijvoorbeeld de bak bij 
toerbeurt legen. Wie helpt onze 
penningmeester om de adoptie 
tot een goed einde te brengen 
gedurende het jaar? 
U kunt zich melden bij Arie ten 

Boekel. 
Op de foto ziet u onze penningmeester samen met de wijkconciërge van Julianadorp, 
Margret Toersen. De adoptie van de afvalbak is een feit. 
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Betalen contributie lidmaatschap 2016/2017 
Hierbij een dringend verzoek aan de leden die hun contributie 2016 nog niet hebben 
overgemaakt om dit als nog te doen door € 15, = over te maken op rekeningnummer 
NL58 RABO 0330 6268 09 ten name van Bewoners Vereniging Zwanenbalg onder 
vermelding van contributie 2016 en uw huisnummer 
 
Het jaar 2016 is nog niet afgelopen en de 
penningmeester doet al een oproep om het 
betalen van uw contributie voor 2017 vast in uw 
agenda te zetten. 
De contributie blijft ook voor het komende jaar € 
15, = en kunt u over maken op rekeningnummer: 
NL58 RABO 0330 6268 09 ten name van 
Bewoners Vereniging Zwanenbalg en onder 
vermelding van contributie 2017 en uw 
huisnummer. 
 
Hoewel wij het als bestuur betreuren, kunt u uw 
lidmaatschap van onze bewonersvereniging voor 
1 december aanstaande schriftelijk opzeggen bij 
de secretaris: 
Dhr. H.L. Arends 
Zwanenbalg 1407 
1788ZD Julianadorp 
bvzwanenbalg@gmail.com  
 
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 t.n.v. Bewonersvereniging Zwanenbalg o.v.v. contributie 
2016 en uw huisnummer.  
 
 

Kerstboom 
Ook dit jaar komt er weer een mooi verlichte kerstboom bij de entree 
van onze wijk. 

De kerstboom wordt, net als in voorgaande jaren, neergezet door 
onze kerstboomgroep onder leiding van André Kerssemeijer. De 

boom is bekostigd door de leden van onze bewonersvereniging. 
Het plaatsen van een kerstboom is een mooie traditie in 

Zwanenbalg. De boom brengt onze wijk in een mooie kerstsfeer. 
 
Tot slot wenst het bestuur van de bewonersvereniging u een 
prachtig najaar toe. 

 

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
http://www.zwanenbalg.info/
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BEWONERSVERENIGING ZWANENBALG (BVZ) 
 
organiseert samen met de  
 
FRANCISCUSHOEVE een  

 

Lampionkeuring 
 

op vrijdagmiddag 11 november 2016 vanaf 17:30 tot 18:00 uur. 
 
De (klein-) kinderen t/m 12 jaar en de bewoners van de Hoeve, maar 

ook vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom.  
Oma’s, opa’s, mama’s en papa’s mogen als belangstellenden mee! 

 

 

Zoals iedereen weet, is Sint Maarten een feest met veel lichtjes en 
gezelligheid. Deze dag kunnen we niet voorbij laten gaan zonder er 

iets leuks van te maken. 
 

Wij nodigen je uit in de blokhut van de 
Franciscushoeve met je zelfgemaakte 

lampion.  
Natuurlijk zing je een liedje voor de jury.  

Doe je uiterste best.  
Misschien win jij met jouw lampion wel 

een prijs! 
 
 

Vergeet dit strookje niet mee te nemen! 
 
Naam: ……………………………………………………….. Leeftijd: ………………….  
 
Adres: ………………………………………….. Telefoonnummer: ………………….  
 
E-mail adres: ………………………………………………………………………….……… 


