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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
 
Nieuwsbrief zomer 2017 
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 
Voor u ligt de “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. Deze nieuwsbrief bevat onder andere mededelingen van het bestuur, een 
verzoek van de penningmeester, het paaseieren zoeken, buurt-app. en andere 
actuele zaken. 
We nodigen u ook uit ook voor een tweetal activiteiten: de burendag 2017 en de 
motortourtocht 
 
De BVZ en het bestuur. 
Op 20 april 2017 is de algemene ledenvergadering gehouden. De opkomst was 
evenals andere jaren niet in verhouding met het aantal leden. Inclusief het bestuur 
waren er 13 mensen aanwezig. 
De bestuurssamenstelling is gewijzigd en de vacante plaats in het bestuur wordt 
ingenomen door dhr. Klaas Visser. 
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 algemeen         Klaas Visser    Zwanenbalg 1503 
Na de pauze was er een presentatie van dhr. Henk Loosschilder over de 
"Dierenambulance Den Helder - Hollands Kroon". Uit de reactie van de aanwezigen 
was duidelijk merkbaar dat men het een interessant en belangrijk onderwerp heeft 
gevonden. Wilt u meer weten over de dierenambulance Den Helder - Hollands 
Kroon, bezoek dan de site: http://www.dierenambulancedenhelder.nl  
Indien u vragen, suggesties of andere zaken heeft, neem dan contact op met de 
secretaris. E-mailadres: bvzwanenbalg@gmail.com. 
 
 
Contributie lidmaatschap 2017. 

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 2017 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 2017 en uw 
huisnummer. 

http://www.dierenambulancedenhelder.nl/
mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
http://www.zwanenbalg.info/
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Paaseieren zoeken 
Wat hebben we geboft op zaterdag 15 
april tijdens onze jaarlijkse 
paaseieren-zoekwedstrijd. 
Het was droog weer, maar het waaide 
wel behoorlijk. De paaseieren vlogen 
in het rond, uit de goten, uit de 
bomen, etc. Voor de oudste groep 
kinderen hadden we vanwege de 
harde wind een tekort aan ruimte om 
de paaseieren te verstoppen en 
namen daarom dus het voorste 
gedeelte van de blokhut in beslag. Dit was in voorgaande jaren nog nooit gebeurd. 
De voorzitter was zo slim om het gouden ei maar in de gereedschapskist te 
verstoppen, want daar zou het nooit gevonden worden. En ja hoor, het was het 
eerste ei dat na het startschot gevonden werd.  
De belangstelling voor het paaseieren zoeken was groot. Er waren 22 kinderen en 8 
bewoners van de Franciscushoeve aanwezig en een ieder deed zijn best om de 
(plastic) paaseieren te zoeken en een prijs te winnen. 

Er waren drie categorieën. Bij de jongste 
groep won Yasmin de prijs. Zij kreeg een 
kralenset; Sam had de aanmoedigingsprijs 
verdiend en kreeg als cadeau potjes 
boetseerklei; Lia vond het gouden ei na een 
tweede zoekronde en ontving een chocolade 
paashaas. Een van de jongste deelnemers 
wilde zijn gevonden eieren niet afstaan ter 
telling van het aantal. Hij had ze immers 
verzameld in een prachtig versierd 
paasmandje dat nu eindelijk, na lang 
zoeken, gevuld was. 

De oudste groep, waarvan een aantal kinderen verplicht de boom in moesten 
klimmen om de paaseieren te plukken, had geen tweede ronde nodig om het gouden 
ei te vinden. Jaron vond als eerste dit betreffende ei in de gereedschapskist en 
Lyssanne had de meeste eieren gevonden. Natuurlijk kreeg Jaron de chocolade 
paashaas en Lysanne kreeg een surfboard als cadeau. Haar dag kon niet meer stuk. 
Op verjaardagsvisite bij een vriendinnetje in Zwanenbalg en dan ook nog eens de 
hoofdprijs winnen. 
Van de bewoners van de Franciscushoeve vond Claudia het gouden ei en kreeg 
natuurlijk ook een chocoladepaashaas. Sjaak vond de meeste eieren en ontving als 
winnaar een bioscoopbon. Zeg Sjaak, heb jij een abonnement op het winnen van een 
bioscoopbon? 
Na afloop kreeg onze eigen paashaas, Daan, ook een eigen miniatuur paashaas 
aangeboden, maar dan van chocola. Ja, die Daan doet het toch maar even. Voor de 
derde keer de paashaas spelen met dat dikke pak aan. Maar hij is en blijft incognito. 
Alle kinderen kregen bij het huiswaarts gaan ook nog een zakje paaseitjes 
aangeboden door de bewonersvereniging. 
We bedanken de activiteitencommissie en de vrijwilligers voor hun bijdrage aan deze 
dag. 
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De entree 
De entree is ook dit jaar weer tijdelijk afgezet 
geweest met gaas i.v.m. het broedende 
zwanenpaar. Ons zwanenechtpaar zwemt 
inmiddels met vier jong pullen rond in onze 
sloten. Een leuk gezicht. Hopelijk blijft de 
familie compleet. Inmiddels is gebleken dat er 
nog drie pullen over zijn. Met dank aan de 
familie Wouters voor de mooie fotocompilatie. 
De gemeente heeft het gaas ondertussen 
verwijderd en op aangeven van de BVZ 
onderhoud gepleegd. 
 
Hoveniersbedrijf “De Groenblijver”, uit onze 
wijk Zwanenbalg, heeft ook dit jaar de drie 
bloembakken bij de entree met fleurige 
eenjarige planten gevuld, Arie ten Boekel 
houdt deze bakken bij. De in het vorig 
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.  
 
 
Muskusrat, leuk beest, tot je terras instort 

Op 26 maart jl. stond er een artikel met 
foto over de muskusratjager in de 
Helderse Courant. Het artikel had als 
kop: Leuk beest, tot je terras instort. Op 
de foto stond de vangst van een 
muskusrat in Zwanenbalg. De jager 
toonde vanuit zijn bootje een gevangen 
jong mannetje van behoorlijke grootte 
De verslaggever Hedzer Faber hield 
ook nog enkele interviews over dit 
“gevaarlijke“ beestje met enkele 
bewoners van onze wijk. In de wateren 
van Zwanenbalg leven momenteel veel 
muskusratten. De 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.  
Bent u geïnteresseerd in de bestrijding van muskusratten door het waterschap, 
bezoek dan de site www.muskusrattenbeheer.nl  

http://www.muskusrattenbeheer.nl/
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Door en voor bewoners 
 
Zwanenbalg motortour. 
Traditioneel wordt ook deze zomer, op zondag 9 juli, voor de zevende keer de 
Zwanenbalg motortour gereden. 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. 

 
 
Buurt-App 
 
Sinds een paar weken draait onze buurt-App. Inmiddels hebben zich 72 leden 
aangesloten bij deze App. Er is een redelijke verspreiding van de app in onze wijk, 
behalve in de noordwest- zijde van Zwanenbalg.  

Het zou goed zijn als nog 
een aantal leden uit deze 
hoek lid worden. Dan is 
de wijk overal goed 
vertegenwoordigd. 
Dat betekent uiteraard 
niet dat er zich geen 
andere leden meer 

kunnen aansluiten. De App is ook voor degenen  bedoeld die nog geen lid zijn, zodat 
ook u gewaarschuwd wordt bij onraad. 
Inmiddels zijn er een paar meldingen binnen gekomen van situaties. Zo ook een 
melding over een gevonden hond. Goed dat deze hond weer terecht is gekomen, 
maar reacties zoals “mooi”, “gelukkig”, “hartje”, enz.- hoe begrijpelijk ook- zijn echt 
niet de bedoeling. Deze meldingen komen dan bij iedereen binnen en daar is de App 
niet voor bedoeld. Houdt het bij zakelijke meldingen uit onze directe omgeving. Ook 
alleen reageren, indien dit in belang is van de betreffende melding. 
Hebt u zich nog niet aangemeld, dat kan altijd via mailadres: 
buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com 
In de volgende nieuwsbrief hopen wij aan te kunnen geven dat we boven de 100 
leden zitten. Wie meldt zich nog aan? 
 

mailto:a.kerssemeijer@quicknet.nl
mailto:buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com
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Feitjes en weetjes over onze wijk 
Op de site http://www.oozo.nl/cijfers/den-helder/julianadorp/zwanenbalg zijn een 
aantal wetenswaardigheden te lezen over onze wijk, zoals bv. de leeftijdsopbouw, de 
samenstelling van de gezinnen, het aantal auto’s , etc. Adrie van Ockenburg heeft 
ons op deze site geattendeerd. 
 

Drieluikjes schilderen. 

Tijdens de voorbereidingen van de vorige burendag , op 24 september 2016, was er 

door de activiteitencommissie Handen in de wijk gezaagd en getimmerd om  

drieluikjes te maken, waarop de kinderen die burendag konden schilderen.  

Er waren er nog een flink aantal over en de 

leden van de activiteitencommissie hadden 

eigenlijk wel zin om deze drieluikjes zelf te 

gaan beschilderen. Zij hadden immers op 

de betreffende burendag geen tijd om deze 

activiteit uit te voeren. Het heeft wel even 

geduurd voordat deze activiteit kon 

geschieden, maar op maandagavond  13 

maart was het dan zo ver. Met acht man of 

beter uitgedrukt met acht vrouwen werd er 

bij Esther Ensing in de keuken geschilderd. 

De tulpen waren zeer in trek, maar er werd ook een schitterende zon, een spreuk, 

een landschap , een oude VW bus en kippen geschilderd. Voor de bereikte 

resultaten kunt u de bijbehorende foto raadplegen. 

 
Vlaggen 

Een aantal jaren geleden heeft de vereniging op verzoek 
van bewoners een vlag met het Zwanenbalg logo laten 
ontwerpen, het bestuur heeft de vraag gekregen of de 
vlaggen nog leverbaar zijn. De penningmeester heeft 
contact gehad met de Dokkumer Vlaggen Centrale en 
de vlaggen zijn leverbaar. Bent u geïnteresseerd?   
Er zijn vlaggen in drie maten: 
a. een vlag van 70 bij 100 cm. Kosten € 24,= 
b. een vlag van 100 bij 150 cm. Kosten € 31,= 
c. een vlag van 120 bij 180cm. Kosten € 72,38 
Bij afname van meerdere vlaggen wordt de prijs 
aanzienlijk lager. 
U kunt intekenen bij de vereniging en als het quotum 
van vijf vlaggen per maat bereikt wordt, kunnen de 
vlaggen besteld worden. 

U kunt een vlag bestellen bij Arie ten Boekel, Zwanenbalg 1106 e-mailadres : 
a.ten.boekel@quicknet.nl 

mailto:a.ten.boekel@quicknet.nl
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Burendag 2017 

 
Op de officiële burendag van het Oranjefonds 
23 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 
twee leden van de jeu de boules club “De Ballen”. Ieder jaar zijn zij weer aanwezig 
om het spel in goede banen te leiden en ook zij genieten ieder jaar van het 
enthousiasme van de bewoners. 
Welke sportieve activiteiten verder kunnen worden uitgevoerd, is nog niet bekend. 
Ook kunnen er creatieve activiteiten onder begeleiding worden gedaan. Welke dat 
zijn, is nog een verrassing. Ezeltje prik? 
 
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 een hapje. 
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. 
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UITNODIGING 

ZWANENBALG BURENDAG 

 

De Bewonersvereniging Zwanenbalg organiseert samen met en op de Franciscushoeve  

 

Zaterdagmiddag 23 september 2017 14:00 uur 

een gezellige, gratis 

Sport- en spelmiddag voor jong en oud! 

 

 

De middag is ingedeeld in workshops.  

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

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! 


