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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
 
Nieuwsbrief zomer 2016 
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 
Voor u ligt al wederom een “zomereditie” van de BVZ nieuwsbrief. 
Om te beginnen hebben we in onze wijk vlaggen met een schooltas in de top zien 
hangen, alle geslaagden gefeliciteerd en veel succes met een verdere studie of werk. 
De nieuwsbrief bevat onder andere mededelingen van het bestuur, een verzoek van 
de penningmeester, de nationale boomplantdag met nieuws over het project 
“vergroening van de wijk”, het paaseieren zoeken, nieuws van het wijkplatform en 
andere actuele zaken. 
We nodigen u ook uit ook voor een drietal activiteiten die bewoners en bestuur 
samen met onder andere de Franciscushoeve voor u organiseren: de datum en 
activiteiten van de burendag 2016, de motortourtocht en het StraTennistoernooi 
 
De BVZ en het bestuur. 
Op 21 april 2016 is de algemene ledenvergadering gehouden. De opkomst was 
evenals andere jaren niet in verhouding met het aantal leden. Inclusief het bestuur 
waren er 18 mensen aanwezig. 
Na de pauze was er een presentatie van dhr. Gaike Dalenoord met als onderwerp 
"bewustwording beveiliging van uw woonomgeving". Uit de reactie van de 
aanwezigen was duidelijk merkbaar dat men het een interessant en belangrijk 
onderwerp heeft gevonden. 
De bestuurssamenstelling is niet gewijzigd en er is nog steeds een vacante plaats in 
het bestuur. Wij vragen daarom nogmaals versterking. 
Heeft u interesse, meldt u aan! 
De bestuurssamenstelling is als volgt: 
Voorzitter:    Mary Schooneman   Zwanenbalg 1714 
Secretaris:    Henk Arends   Zwanenbalg 1407 
Penningmeester:    Arie Boekel    Zwanenbalg 1106 
Bestuurslid en webmaster: Gaike Dalenoord   Zwanenbalg 1318 
Bestuurslid vacant. 
Indien u vragen, suggesties of andere zaken heeft, neem dan contact op met de 
secretaris. E-mailadres: bvzwanenbalg@gmail.com. 
 
Contributie lidmaatschap 2016. 

In de vorige nieuwsbrief heeft de penningmeester aan de leden 
gevraagd om hun contributie over te maken. 
Hieraan hebben vele leden gehoor aangegeven, maar er zijn nog een 
groot aantal leden die dit nog niet hebben gedaan. Voor deze leden 
nogmaals het verzoek om € 15,00 over te maken op rekeningnummer 
NL58 RABO 0330 6268 09 ten name van Bewoners Vereniging 

Zwanenbalg onder vermelding van contributie 2016 en uw huisnummer. 
 
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 Vereniging Zwanenbalg o.v.v. contributie 2016 en uw 
huisnummer. 

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
http://www.zwanenbalg.info/
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Boomplantdag en vergroening van de wijk. 
Op 16 maart was het boomplantdag in 
Zwanenbalg. Bij de entree werd een boom 
geplant, een zuileik! De boom werd geplant door 
mevrouw Jacqueline van Dongen, wethouder van 
de gemeente Den Helder, de heer Piet de Lange, 
bewoner van onze wijk, en de heer Nico Boonstra, 
bewoner van de Franciscushoeve. Op een mooie, 
zonnige dag was het zover. 
Onder veel belangstelling van bewoners, kinderen en genodigden werd deze 
feestelijke gebeurtenis begonnen met een korte speech van onze voorzitter en de 
wethouder. Onder veel gefluit van de kinderen begonnen de drie eregasten aan hun 
werk en startten met het graven van het plantgat met mooie versierde scheppen. Ze 

waren nog niet begonnen of vele kinderen 
gingen het drietal assisteren met hun eigen 
schep. Ze doken er boven op en waren 
fanatiek aan het graven. Helaas niet te diep om 
de zuileik al te planten. Daar kwam een 
machine aan te pas en onder leiding van de 
drie tuinmannen van de gemeente Den Helder 
werd de boom in het vers gegraven gat neer 
gezet. De jeugd keek gefascineerd toe en 
vervolgens mocht een ieder het gat dicht 
gooien. Yana de Jong bood de wethoudster 

een bloemetje aan, terwijl aan onze eigen twee bewoners ook een cadeau werd 
overhandigd. Na afloop vertrok een ieder naar de huiskamer van de Franciscushoeve 
voor een gezellig samenzijn. 
We kunnen wel stellen dat de boomplantdag een geslaagde activiteit was en voor 
degenen die de boom nog niet gezien heeft, hij staat er nog en doet het goed. 
Onlangs is de zuileik nog geïnspecteerd door 
wethouder Jacqueline van Dongen, toen zij in 
onze wijk moest zijn. Zij constateerde dat de 
boom goed was aangeslagen. 
De entree is ook dit jaar weer tijdelijk afgezet 
geweest met gaas i.v.m. het broedende 
zwanenpaar. De gemeente heeft deze 
voorziening weer verwijderd en heeft op 
aangeven van de BVZ hier weer onderhoud 
kunnen plegen.  
 
In opdracht van Uitwaterende Sluizen zijn de sloten in Zwanenbalg schoongemaakt. 
Een bootje heeft drie dagen in de sloten al het overtollig groen en riet verwijderd. 
 
Hoveniersbedrijf “De Groenblijver”, uit onze wijk Zwanenbalg, gaat ook dit jaar de 
drie bloembakken bij de entree met fleurige eenjarige planten vullen, Arie ten Boekel 
houdt deze bakken bij. De in het voorjaar geplante zuileik geeft een zeer verfrissend 
beeld bij de entree. Inmiddels heeft het bedrijf ook een dode treurwilg vervangen. 
Namens de bewoners en het bestuur bedanken wij “De Groenblijver” voor deze vorm 
van sponsoring.  
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Paaseieren zoeken 
Op paaszaterdag 26 maart was het heel druk in de blokhut van de Franciscushoeve. 
Dertig kinderen verzamelden zich daar om heel enthousiast en fanatiek naar 
paaseieren te zoeken. 
Onze jonge paashaas 
Daan had goed zijn 
best gedaan en had de 
vele eieren goed 
verstopt. Het was een 
druk gezoek en na 
afloop werden de 
prijzen uitgereikt door 
de vervangster van 
onze voorzitter, die op 
dat moment in Jamaica 
verbleef, namelijk Silvia 
de Jong. Zij deed dat 
zeer geroutineerd. De kinderen die de meeste eieren hadden gewonnen, ontvingen 
een prijs. Maar er waren nog meer winnaars, namelijk degenen die het gouden ei 
hadden gevonden. 
Onder het genot van een versnapering in de huiskamer van de Hoeve werden de 
prijzen uitgereikt en alle overige kinderen gingen eveneens niet met lege handen 
naar huis. Zij kregen allemaal een zakje met paaseitjes.  
En namens het bestuur hartelijk dank aan de activiteitencommissie “Handen in de 
wijk”, die dit evenement, net als de festiviteiten op de Boomplantdag, georganiseerd 
heeft. En natuurlijk aan onze paashaas Daan.  
Hieronder volgen de prijswinnaars: 
Groep 1: kinderen van 2 tot en met 6 jaar 
Meeste eieren: Thijmen en het “Gouden ei”: Tessa, troostprijs: Eline 
Groep 2: kinderen van 7 tot en met 12 jaar 
Meeste eieren: Koen en het “Gouden ei”: Malika 
Groep 3: bewoners van de Franciscushoeve: 
Meeste eieren: Claudia en het “Gouden ei”: Sjaak 
 
Wijkplatform Julianadorp 
In het wijkplatform Julianadorp zijn vele instanties vertegenwoordigd, zoals de 
bewonersverenigingen, culturele verenigingen en belangenverenigingen. Ook onze 
bewonersvereniging maakt al jaren deel uit van dit wijkplatform. 
In dit wijkplatform worden alle ontwikkelingen in Julianadorp besproken zoals nieuwe 
wegen, voorzieningen, etc. Er is overleg met de gemeente om bepaalde 
ontwikkelingen of voorzieningen te bespreken en te realiseren. 
Ook wethouder mevrouw Jacqueline van Dongen is vaak aanwezig tijdens de 
vergaderingen van dit wijkplatform. 
Sinds 1 december 2015 is het wijkplatform een stichting. Tevens is een nieuw 
bestuur benoemd door de deelnemers van het wijkplatform. In dit bestuur zijn twee 
leden van het bestuur van onze bewonersvereniging benoemd, namelijk Arie ten 
Boekel en Mary Schooneman. Arie ten Boekel, die in ons bestuur penningmeester is, 
heeft dezelfde functie in het bestuur van het wijkplatform. Mary Schooneman, 
voorzitter van onze bewonersvereniging, is momenteel voorzitter van het 
wijkplatform, maar voerde tijdelijk ook de taak van secretaris uit in verband met ziekte 
van de benoemde secretaris tot 7 juni 2016.  
Cees Pieterse, de toenmalige voorzitter, heeft per 7 juni zijn functie neergelegd. 
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Verkeersactie Veilig Verkeer Nederland 
Enige tijd geleden alweer vond er in onze wijk een 
verkeersactie van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Den 
Helder, plaats. VVN constateerde een voor verbetering 
vatbaar verkeersgedrag. Ondanks het feit dat wij in een 30 
km zone wonen, rijden bewoners, bezoekers en 
toeleveringsverkeer te hard en wij verzoeken nogmaals om 
minder hard te “sjezen”. 
Wij, als bestuur van de bewonersvereniging, vinden dat wij 
allemaal alert moeten zijn op de toegestane snelheid van 30 

km om onze wijk veilig te houden voor een ieder. 
 
Verzoek aan hondenbezitters 
Aan de hondenbezitters wordt verzocht extra aandacht te 
schenken aan het opruimen van wat de viervoeter achter laat. 
Wij zijn ons bewust dat onze wijk ook wordt bezocht door 
hondenbezitters van buiten de wijk, maar hier past slechts het 
spreekwoord: wie de schoen past, trekke hem aan. 
 
Afvalbakken  
De gemeente Den Helder heeft een nieuw beleid ten aanzien van de door de 
gemeente geplaatste afvalbakken. Een groot aantal afvalbakken wordt weg gehaald, 
een aantal blijft staan en er worden een paar nieuwe afvalbakken geplaatst. Voor de 
wijk Zwanenbalg betekent dit dat de enige afvalbak, naast de 
picknickplaats op de entree, inmiddels is weggehaald.  
Als bestuur hebben wij gereageerd op deze actie en gevraagd 
om het behoud van deze afvalbak. Dit verzoek is niet 
gehonoreerd door de gemeente. De gemeente geeft aan dat op 
grond van metingen in een bepaalde periode de afvalbak niet 
frequent gebruikt werd en dus nu niet noodzakelijk is. Wel kan 
de bak geadopteerd worden door een bewoner. Wie biedt zich 
aan om voor de afvalbak te zorgen?  
Afvalzakken en andere materialen worden geleverd door de gemeente. 
 
Muskusrattenbeheer 

De afgelopen anderhalve week heeft u waarschijnlijk een 
auto en bootje van de muskusrattenbestrijdingsdienst in 
onze wijk zien staan en varen. 
In de wateren van Zwanenbalg leven momenteel veel 
muskusratten. Een rat verzet ieder jaar maar liefst dertien 
kruiwagens grond, omdat hij in de oevers en de dijken 
holen en flinke gangenstelsels graaft. Hij is een grote 
bedreiging, te meer omdat hij zich razend snel voortplant.  
De muskusrattenbeheerder van het waterschap heeft aan 
de oevers een flink aantal vallen uitgezet. Er zijn 
inmiddels 21 ratten gevangen. In een gesprek met de 
bestrijder werd dringend geadviseerd uw hond niet in de 
sloten van Zwanenbalg te laten zwemmen. Deze 
waarschuwing wordt eveneens op bordjes aangegeven. 

Bent u meer geïnteresseerd in de bestrijding van muskusratten door het waterschap, 
bezoek dan de site www.muskusrattenbeheer.nl . U kunt ook een brochure verkrijgen 
bij de voorzitter (ZB 1714).  

http://www.muskusrattenbeheer.nl/
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Door en voor bewoners 
 
Actie NL Doet  
Op 11 en 12 april deed onze wijk mee 
aan de actie NL Doet. Er werd 
ingezameld voor twintig minderjarige 
asielzoeksters die in het AZC 
verbleven. Er was grote vraag naar 
toiletartikelen, kleding, tasjes, etc. En bij 
het verzamelpunt van de familie Van 
Ockenburg in onze wijk werden het op 
11 en 12 april drukke dagen. Nel heeft 
samen met haar man Adrie menigmaal 
naar de voordeur moeten lopen om alle 
ingezamelde artikelen in ontvangst te 
nemen. Er werd met gulle hand 
gegeven en de reacties waren positief. En er was zoveel verzameld dat het hele huis 
al snel vol stond. Nadat alles gesorteerd was, werden de spullen de woensdag 
daarna, na de boomplantdag, door Nel van Ockenburg, Ellen Kers, jongerenwerkster 
van Vliet 60 en Mary Schooneman, voorzitter van de bewonersvereniging, naar de 
Doggershoek gebracht. De huismeester was verrast door het grote aantal, met liefde 
gegeven, artikelen en besloot om een winkeltje in te richten. 
Dat is gebeurd en op een zondag mochten de meisjes voor de eerste keer allerlei 
verzorgingsmiddelen, kleding, tasjes en sieraden uitkiezen. Een ieder die 
geschonken heeft, namens de meisjes, hartelijk dank. En Nel eveneens hartelijk 
bedankt voor het vele werk dat jij samen met je man Adrie hebt verricht om de actie 
tot een groot succes te maken. 
 
Zwanenbalg motortour. 
Traditioneel wordt ook deze zomer, bij voldoende belangstelling, voor de zesde keer 
de Zwanenbalg motortour gereden. De datum staat nog niet vast en aan de route 
wordt nog gewerkt. Suggesties in deze zijn van harte welkom. 
Deelname staat open voor alle motorrijders (m/v), al dan niet met passagier, die 
woonachtig zijn in de wijk.  

Oud-bewoners van deze wijk zijn ook van harte welkom. 
U kunt zich per e-mail opgeven bij André Kerssemeijer, 
Zwanenbalg 1402 (a.kerssemeijer@quicknet.nl) onder 
vermelding van: 
1. Naam; 
2. Naam passagier(e); 
3. Adres; 
4. Telefoonnummer / gsm nummer; 
5. Type motor; 
6. Indien aanwezig het type navigatieapparaat; 
7. Eventuele bijzonderheden, vragen of suggesties. 
Hebt u vorig jaar mee gereden en zijn er geen 
veranderingen, dan volstaat de mededeling aan André dat u 
weer mee wilt doen. 

mailto:a.kerssemeijer@quicknet.nl
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Het StraTennistoernooi! 
Op zaterdag 3 september a.s. wordt er door de tennisvereniging van Julianadorp een 
gezelligheidstoernooi georganiseerd:  

Het StraTennistoernooi! 
Julianadorp is dan opgedeeld in 12 delen. Wij hopen dat Zwanenbalg goed 
vertegenwoordigd zal zijn om het op te nemen tegen andere straten in Julianadorp.  
Een team mag bestaan uit zes deelnemers (twee leden van TVJ en vier niet - leden). 
De wedstrijdjes zijn op tijd (30 - 45 minuten). De gemiddelde speelsterkte van een 
team mag niet sterker zijn dan 7,5 en deelnemers dienen 17 jaar of ouder te zijn! 
Heb je zin in een leuke dag bij een hele gezellige tennisclub? 
Deelname is gratis en je hoeft echt geen Kiki Bertens te zijn om mee te doen!  
Geef je zo spoedig mogelijk op, maar in ieder geval voor 1 augustus a.s.  
Speelschema met tijden volgt half augustus.  
E-mail: tendvanham@quicknet.nl of bel: 06 83217059. 
Geef hierbij door: je naam, lid tennisvereniging ja of nee, zo ja speelsterkte. 
Ik hoop op heel veel reacties zodat wij meerdere teams in kunnen schrijven! 
Desiree van Ham (Zwanenbalg 1324) 
 
Burendag 2016 

Op de officiële burendag van het Oranjefonds,  
24 september vieren wij in onze wijk ook onze 
burendag van 14.00 uur tot 17.00 uur op de 
Franciscushoeve.  
Wij hopen natuurlijk op een hele mooie dag met fraai weer. 
De activiteitengroep “Handen in de wijk” is druk bezig met 
het organiseren van deze dag. De leden van de groep 
hebben er in ieder geval heel veel zin in. 
Zoals gebruikelijk zijn er weer de nodige sportieve 
activiteiten, zoals voetbal, volleybal, etc. 
Natuurlijk wordt er ook weer het favoriete jeu de boules 

gespeeld onder leiding van de twee leden van de jeu de boules club “De Ballen”. 
Ieder jaar zijn Piet en Danny weer aanwezig om het spel in goede banen te leiden en 
genieten ook ieder jaar van het enthousiasme van de bewoners. 
Ons speelkussen “het Koetje” is er dit jaar niet bij, maar we hebben nu een 
stormbaan gereserveerd, waarop veel meer sportieve activiteiten kunnen worden 
uitgevoerd. Ook kunnen er creatieve activiteiten onder begeleiding worden gedaan. 
Welke dat zijn, is nog een verrassing. Het tattoo zetten is altijd erg populair en vindt 
ook op deze burendag weer plaats.  
Ook treedt er tijdens onze burendag een zanger op. 
Na afloop van de activiteiten om 15:30 uur is er een gezellig samenzijn, waar de 
bewoners van de wijk elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een drankje en 
warme hapjes van ambachtelijke slager Jan Kater. 
Kom dus allen en noteer deze middag in de agenda! 
 
 
Zomervakantie 
Het bestuur van de bewonersvereniging wenst een ieder een hele mooie en zonnige 
zomervakantie. 
 

mailto:tendvanham@quicknet.nl
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UITNODIGING 

ZWANENBALG BURENDAG 

 

De Bewonersvereniging Zwanenbalg organiseert samen met en op de Franciscushoeve  

 

Zaterdagmiddag 24 september 2016 14:00 uur 

een gezellige, gratis 

Sport- en spelmiddag voor jong en oud! 

 

 

De middag is ingedeeld in workshops.  

Voor de jeugd: stormbaan, creatieve activiteiten en oud- Hollandse spelletjes.   

Natuurlijk mag je ook deze keer weer een tattoo laten zetten. 

Voor iedereen, dus ook voor de volwassenen: volleybal, voetbal en jeu de boules 
 
Ondanks dat er leiding bij de workshops is, vragen we u zelf een oogje te houden op 
uw kinderen. 
 
Vanaf half vier bent u welkom bij de afsluiting van de burendag. 
We eindigen deze burendag met een hapje en een drankje: de gelegenheid om even 
gezellig bij te praten. 
 
We hopen natuurlijk op mooi weer. Gelukkig zijn veel workshops binnenshuis. 
Bij slecht weer gewoon een regenjas aan doen. De burendag gaat altijd door. 
 

Tot ziens alle bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart! 


