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Voorwoord: 

Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart 
Dit wordt de tweede uitgave met de nieuwe lay-out. Van verschillende bewoners 
gehoord dat de Nieuwsbrief beter herkenbaar is. Dat is ook onze bedoeling, om 
beter “op te vallen” en er meer een “bewaar-blaadje” van te maken. 
De bedoeling is ook om in de Nieuwsbrief meer artikelen toe te voegen die de wijk 
en de bewoners aangaan. In deze nieuwsbrief wordt om die reden uw oordeel 
gevraagd over het behoud van een mooi ecologisch Zwanenbalg. Voor de overige 
onderwerpen wordt verwezen naar de inhoudsopgave.  
 
 

De BVZ en het bestuur. 

Op 15 april 2019 is de algemene ledenvergadering gehouden. . Een aantal 
besproken onderwerpen vindt u terug in deze nieuwsbrief. 
 
Zoals al eerder is aangekondigd heeft Henk Arends, onze secretaris, het bestuur 
verlaten. Hij is niet alleen zes jaar secretaris geweest, maar heeft ook heel wat 
stukjes geschreven voor de nieuwsbrief en zat in de redactie van de nieuwsbrief. 
Wij hebben daarom dan ook afscheid van Henk genomen met een passend cadeau. 
Ook willen we Mirjam Arends bedanken voor het opstellen van de verslagen van de 
ALV’s . 
De vacature van Secretaris zal worden waargenomen door bestuurslid Klaas Visser.  
We zijn dus nadrukkelijk op zoek naar iemand die deze functie  op proef wil gaan 
bekleden. Na wederzijds goedvinden wordt u tijdens de ALV 
gekozen.,Belangstellenden meldt u bij het bestuur en schuif aan tijdens een 
bestuursvergadering.   
De bestuurssamenstelling is per 15 april 2019  als volgt: 
Voorzitter en webmaster: Gaike Dalenoord Zwanenbalg 1318 
Penningmeester:  Arie Boekel Zwanenbalg 1106 
Secretaris (waarnemend) Klaas Visser Zwanenbalg 1503 
Ondersteuner Bestuur Cok van der Zalm Zwanenbalg 1105 
Nog meer goed nieuws, één van de  bewoners in de wijk dhr. Fred van der Ploeg, 
Zwanenbalg 1203, heeft aangegeven het bestuur te willen ondersteunen en is de 
afgelopen bestuursvergadering als toehoorder aanwezig geweest. Fred, welkom. 
 
Indien u vragen, suggesties of andere zaken heeft, neem dan contact op met de 
secretaris. E-mailadres: bvzwanenbalg@gmail.com. 
Heeft u een idee, of wilt u zelf iets schrijven, dan zijn we benieuwd naar uw ideeën. 

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
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Zoals u ook kunt zien hebben we ruimte over om een advertentie te plaatsen. 
Indien u hierin interesse hebt, neem dan contact met ons op. 
 
 

Mooi Ecologisch Zwanenbalg  

De ontwerpers van het woningbouwplan Zwanenbalg hebben destijds voorwaarden 
geschapen om de aanwezige ecologische zone te betrekken in het realiseren van de 
wijk. Met de gemeente Den Helder en betrokken partijen is vervolgens 
afgesproken, dat de toekomstige eigenaren bij de bouw van hun woning en de 
verdere inrichting van hun kavel zullen worden gestimuleerd afzonderlijk bij te 
dragen aan een gevarieerde- en levensvatbare ecozone in het totale gebied.  
 

 
 
Aldus zijn in de eigendomsakten van de eerste eigenaren verplichtingen en 
bedingen opgenomen onder andere voor water (geen bouwsels op plasberm), 
terreinafscheiding (ligusterhaag) en parkeren (plek op erf bij woning).  
 
In de loop van de afgelopen 20 jaar zijn eerste eigenaren opgevolgd door nieuwe 
eigenaren en worden de verplichtingen en bedingen niet meer zo letterlijk 
genomen, zo blijkt uit een rondgang door de wijk. Mede in verband met 
opmerkingen van bewoners over het hierdoor gewijzigde aanzien van de wijk de 
vraag aan u om met een cijfer* uw oordeel te geven over de volgende stelling: 
 
Als eigenaar/bewoner van de wijk Zwanenbalg/Callantsogervaart vinden we het 
belangrijk dat alle eigenaren (oud en nieuw) zich houden aan de uitgangspunten 
van destijds bij de bouw van de wijk. Ook na 20 jaar dient onze wijk een mooi 
ecologisch Zwanenbalg te blijven.  
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Met cijfer van 1 t/m 10 graag uw mening, waarbij een cijfer 10 geheel eens en met 
cijfer 1 geheel oneens. Een voldoende cijfer (6t/m9) is eens en onvoldoende 
(2t/m5) is oneens. 
 
Mail uw cijfer aan E-mailadres: bvzwanenbalg@gmail.com Met vermelding oordeel 
stelling ecologisch Zwanenbalg 
  

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
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Contributie lidmaatschap 2019. 

In de vorige nieuwsbrief heeft de penningmeester aan de leden gevraagd om hun 
contributie 2019 over te maken. 

Hieraan hebben vele leden gehoor gegeven, maar er 
zijn nog een groot aantal leden die dit nog niet hebben 
gedaan. Voor deze leden nogmaals het verzoek om € 
15, = over te maken op rekeningnummer NL58 RABO 
0330 6268 09 ten name van Bewoners Vereniging 
Zwanenbalg onder vermelding van contributie 2019 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 2019 en uw 
huisnummer. 
 

Paaseieren zoeken. 

Pasen... de bloemetjes in bloei en prachtig mooi weer een beter paasweekend 
konden we niet hebben. Spannend was het wel of er dit jaar veel kinderen, 
kleinkinderen en hun vriendjes van de wijk paaseieren zouden komen zoeken, want 
het paasweekend viel ook tegelijk met de voorjaarsvakantie. Met 14 kinderen 
vooraf opgegeven, wisten we in ieder geval dat we de eieren niet voor niets gingen 
verstoppen, gelukkig hadden we ons voorbereid op meer, want er waren maar liefst 

22 kinderen en 6 
bewoners van de hoeve 
enthousiast aan het 
zoeken.  
De kinderen werden 
opgewacht in de voortuin 
door onze eigen paashaas 
Quinten. Die het een eer 
vond om voor paashaas 
te mogen spelen en die 
het gelukkig ondanks dat 
het warm was in de zon, 
het niet te warm 
vond  zijn paashaaspak 

http://www.zwanenbalg.info/
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aan te houden. Hij sprong zelfs als een echt haasje af en toe in het rond wat vooral 
de kleinste onder ons erg leuk vonden om te zien. 
De groepen werden opgesplitst en de jongste deelnemers tot en met 5 jaar en de 
bewoners van de Hoeve hadden allebei de klus om maar liefst 65 eieren en 1 
gouden ei te mogen vinden. De kinderen van 6 tot en met 11 jaar hadden het iets 
moeilijker en moesten 99 eieren en 1 gouden ei zien te vinden. De ouders kregen 
ook dit jaar weer expliciet de opdracht mee om niet samen te gaan zoeken met hun 
kind, want voor hun lag er dit jaar een speciale uitdaging! Als de kinderen de eieren 
gevonden hadden mochten ze allemaal zo'n 2 paaseieren verstoppen die de 
OUDERS mochten gaan ZOEKEN! De kinderen maakten er een spannende race van 
en zochten overal in de bomen, tussen de bosjes of in kuiltjes in de grond. Ze 
grepen de eieren voor elkaars neus weg en vlogen her en der over hun afgezette 
stukje heen om zoveel mogelijk of zelfs het gouden ei te vinden!!!!! De bewoners 
van de hoeve maakten het ook heel spannend. Hun eieren hingen in de speeltuin 
en in de voortuin en werden ook al snel allemaal gevonden. 
Nadat alle kinderen de eieren gevonden hadden waren de ouders dus aan de beurt, 
de kinderen bedachten de moeilijkste plaatsen en vonden het maar wat leuk om de 
eieren te verstoppen, andersom vonden de ouders het super leuk om die eieren te 
mogen zoeken en het ging er fanatiek aan toe. Ook hier was de uitdaging vind 
zoveel mogelijk eieren en wie vind het zilveren ei?? Toen de ouders klaar waren 
met zoeken was het telwerk van alle gevonden eieren van de kinderen inmiddels 
ook gereed (met dank aan Esther en Angelique) en kon al snel de prijsuitreiking 
plaats vinden. De paashaas mocht de cadeautjes uitreiken, bij de jongste groep had 
Yara van 2 jaar het juiste plaatsje gevonden waar veel eieren verstopt waren en had 
daardoor de meeste eieren gevonden en kreeg een groot boek cadeau. Jip vond het 
gouden ei in een kuiltje en half onder de bloemen verstopt en kreeg een lekkere 
chocolade paashaas cadeau. Bij de oudste kinderen was het een spannende strijd 
tussen Tim en Daan. Tim deed er alles aan om iedereen te verslaan en dacht met 
een gevonden tennisbal de strijd wel gewonnen te hebben, helaas kreeg hij van 
iedereen te horen dat dat geen paasei was en dus niet meetelde, maar ondanks dat 
had hij toch de meeste eieren verzameld en ging met een reisspel monopoly naar 
huis. Zijn zusje kreeg ook een prijs, want bij haar rolde het gouden ei voor haar 
voeten toen ze het klepje van het stopcontact even opende. Ook Lotte kreeg en 
chocolade paashaas. Er was nog een extra cadeau omdat de groep van 6 tot en met 
11 jaar best wel een grote groep was met groot leeftijd verschil. Jill was de 
gelukkige jongste van die groep en had ook aardig wat paaseieren verzameld, ze 
kreeg een lichtletter om zelf te knutselen. De bewoners van de Hoeve maakten het 
heel spannend. Rob, Henk en Lester hadden bijna evenveel eieren. Lester won en 
kreeg een bioscoopbon, Ronald had het gouden ei gevonden en kreeg ook een 
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chocolade paashaas wat hij helemaal niet erg vond. Tot slot waren er nog 3 van die 
paashazen over. Natuurlijk 1 voor onze eigen paashaas Quinten die daarvoor een 
hartelijk applaus kreeg om het te bedanken. Dan nog 2 paashazen voor de ouders, 
waarbij de pappa van Sebastiaan en Christiaan het zilveren ei vond en de pappa van 
Daan met maar liefst 9 grote paaseieren verstopt in zijn handen als duidelijke 
winnaar van alle ouders zijn paashaas dik verdient had. Na de prijsuitreiking bleef 
iedereen nog even zitten om de thee, koffie en limonade op te drinken en voor de 
kinderen rustig hun zakje chips op konden eten. De paashaas deelde nog aan alle 
deelnemers een zakje paaseitjes uit die mee naar huis mocht.  
Alle vrijwilligers bedankt voor het jullie hulp, zonder jullie hadden we niet zo'n 
succes volle middag met elkaar gehad. Het was weer een zeer geslaagd en gezellig 
feest. 
 

Met de Gemeente. 

Op dit moment lopen er verschillende punten tussen de gemeende en de BVZ. 
Zo is er een gesprek geweest met de gemeente om bij de ingang van de wijk de 
verwijderde vlonder die in een slechte toestand was en was verwijderd, terug te 
plaatsen, maar dan in een verkleinde vorm en meer in de richting van het verlengde 
van het water. Hierdoor krijgt men een beter beeld over het water, wanneer men 
de wijk binnen rijdt. Maar ook dat bezoekers aan de wijk, ook even kunnen rusten 
en genieten van het zicht over het water. 
Er zijn van uit de wijk vragen gekomen over de waarde van de Eco-zone/Plasberm 
en het handhaven van deze inrichting. De vraag richting de gemeente is de huidige 
visie van de gemeente/handhaving. Als BVZ willen we graag vanuit de gemeente 
een uitspraak over deze inrichting. In de zogenaamde Eco-zone zou een geleidelijke 
overloop vanuit de tuin richting het water moeten zijn (conform de koopacte van 
de woning). 
Zoals sommigen van ons is opgevallen heeft het fietspad aan de noord-oostzijde 
van de wijk (naast viaduct) enkele vervelende hobbels welke zijn veroorzaakt door 
wortels van bomen. Dit stuk moet verwijderd worden en opnieuw geasfalteerd 
worden. Tevens moeten de wortels verwijderd worden om herhaling te 
voorkomen. 
Het fietspad aan de zuidoostelijke zijde van de staat vaak vol met water, na een 
goede plensbui. Door het aanbrengen van geultjes is dit vermoedelijk snel op te 
lossen. Door deze plassen maken fietsers en voetganger gebruik van de weg en niet 
het fietspad, waardoor er onveilige situaties ontstaan. 
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Binnen de wijk zijn de lantarenpalen vervangen door nieuw armatuur en voorzien 
van led-lampen. Helaas heeft de gemeente “vergeten” de armatuur en lampen te 
vervangen aan de buitenkant (fietspad) van de wijk. 
De intentie bij het ontwerp van de wijk, was dat aan de westkant van de wijk, het 
fietspad richting Wierbalg zou doorlopen. Dit kan nu nietmeer aangezien aan de 
Wierbalkant de woningen tot aan het water doorlopen. Het oude idee, om het 
fietspad deels over Ooghduyne te laten lopen. Dit idee wordt weer nieuw leven 
ingeblazen. 
Aan de buitenring van de wijk zijn er twee locaties (waarvan één ernstig) waar de 
Japanse duizendknoop welig tiert. Deze niet inheemse plant veroorzaakt veel 
schade aan huizen, paden en tuinen en dient dan ook uitgeroeid te worden. De 
gemeente heeft dan ook de opdracht gegeven om middels stoomspuiten in de 
grond deze plant kapot te maken. Alleen wij zijn van mening dat met veel vaker 
deze inspuiting moet worden uitgevoerd om de plant kapot te maken. 
 

Waaks? / Buurtpreventie 

 
28-mei is er door de gemeente een bijeenkomst 
georganiseerd met als onderwerp “Waaks”. 
Onderwerpen die ter spraken kwamen waren 
veiligheid, verdacht gedrag, het doen van 
meldingen en aangifte. Maar ook hoe om te gaan 
met verwarde personen om, wat doe je aan 
jeugdoverlast en hoe signaleer je 

ouderenmisbruik, enz. 
Uiteraard kwam hier bij ter spraken de Buurt-App. Deze wordt steeds verder 
uitgebreid en er komen dan ook steeds meer leden bij. 
Zoals in de vorige Nieuwsbrief Zwanenbalg 
(http://www.zwanenbalg.info/Nieuwsbrief/2019-
03_BVZ_nieuwsbrief%202019.pdf), voegen we nu aan deze Nieuwsbrief de sticker 
“Buurt Preventie” toe. 
Plak de sticker zodanig dat deze goed zichtbaar is vanaf de straat. Wilt u zich tevens 
aanmelden voor de “Buurt Preventie-App”, stuur dan een mail naar 
buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com, met uw mobile telefoonnummer, adres en 
naam.  
Tevens toegevoegd, de folder over de Buurtpreventie uitgegeven door de 
gemeente. Voor meer informatie zie: http://www.buurtpreventiedenhelder.nl/ en 
op onze Home-pagina http://www.zwanenbalg.info/index.htm.  

http://www.zwanenbalg.info/Nieuwsbrief/2019-03_BVZ_nieuwsbrief%202019.pdf
http://www.zwanenbalg.info/Nieuwsbrief/2019-03_BVZ_nieuwsbrief%202019.pdf
mailto:buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com
http://www.buurtpreventiedenhelder.nl/
http://www.zwanenbalg.info/index.htm
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Zwanenbalg motortour. 

Traditioneel wordt ook deze zomer, op zondag 11 augustus, 
voor de negende keer de Zwanenbalg motortour gereden. 
Aan de route wordt nog gewerkt. Suggesties 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:  

• Naam; 

• Naam passagier(e); 

• Adres; 

• Telefoonnummer/ gsm-nummer; 

• Type motor; 

• Indien aanwezig het type navigatieapparaat; 

• 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. 
 
 

Makkelijk Melden App 

In de ALV van 15 april 2019 is gewezen op de mogelijkheid om klachten over de 
woon- en leefomgeving behalve bij de BVZ ook bij de gemeente Den Helder te 

melden. Uit onderstaand bericht van de gemeente blijkt, 
dat het voornamelijk gaat om incidenten en zodanig 
urgent dat snel handelen geboden is.  
Tekst bericht gemeente 
“Straatmeubilair beschadigd? Afval op straat? 
Stoeptegels omhoog of straatverlichting kapot? Vertel het 
ons meteen via de app ‘Makkelijk Melden’. In een 
handomdraai heeft u het probleem op straat gemeld, 

vervolgens kunnen wij snel actie ondernemen om het op te lossen.” 
De App  “Makkelijk Melden” is te downloaden op smartphone of tablet. 
De melding komt dan rechtstreeks binnen bij de betreffende vakafdeling van de 
gemeente, die deze oppakt en afhandelt. Via de app kan de burger naast de 
locatiegegevens ook een foto van de specifieke situatie meesturen. Met deze extra 

mailto:a.kerssemeijer@quicknet.nl
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mogelijkheid verwacht de gemeente haar inwoners nog beter en sneller van dienst 
te kunnen zijn. Bovendien dragen de inwoners zo zelf een steentje bij aan een 
betere leefomgeving.  
Geen smartphone? U kunt meldingen ook nog steeds doen via de website 
www.denhelder.nl 
Zie ook https://denhelderactueel.nl/2016/12/meldingen-openbare-ruimte-nu-ook-
app/. 
 

Burendag. 

Zaterdag 28 september 2019 organiseert de Bewoners Vereniging Zwanenbalg 
(BVZ) samen met de Franciscushoeve de Burendag. Deze is 
bestemd voor alle bewoners van Zwanenbalg en de 
Callantsogervaart. 
 

Het thema is ‘Vissen’. 
En wie wint de “Gouden Vis”?? 
 
U bent van harte welkom op het terrein van de 

Franciscushoeve. 
Vanaf 14.00 uur start het programma met spellen, kijken of meedoen alles mag. 
Het thema is ‘Vissen’ 
We nemen u mee in een wereld van de vissen met 
diverse spellen zoals, vissen, achter het net vissen, 
vis-kussen, en nog veel meer. 
Een gezellig en plezierige middag staat voorop, met 
(vis)hapjes en speciale juice’s.  

Van 14.00 tot 15.30 uur is er 
gelegenheid om mee te doen aan de “vis” spellen, met als 
hoofdprijs de “Gouden Vis”! 
Van 15.30 uur tot 17.00 uur staan de versnaperingen klaar.  
 
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! 
 

http://www.denhelder.nl/
https://denhelderactueel.nl/2016/12/meldingen-openbare-ruimte-nu-ook-app/
https://denhelderactueel.nl/2016/12/meldingen-openbare-ruimte-nu-ook-app/
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Algemeen. 

Groenblijver 
Hoveniersbedrijf “De Groenblijver”, uit onze wijk Zwanenbalg, vult traditiegetrouw 
elk jaargetijde de drie bloembakken bij de entree met fleurige planten . Arie ten 
Boekel onderhoudt deze bakken met water en wieden. Hartelijk dank aan “De 
Groenblijver” voor deze vorm van sponsoring. 
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Jaarkalender activiteiten 
Ook in de toekomst hebben we nog een aantal activiteiten gepland, zoals: 
Zondag 11-aug-2019 Motortourdag 
Zaterdag 28-sep-2019 Burendag 
Maandag 11-nov-2019 Sint Maarten 
 
De activiteiten wordt georganiseerd door onze “Activiteitencommissie”. Dit vergt 
altijd werkzaamheden en daarom zijn we en blijven we opzoek naar bewoners die 
ons willen ondersteunen om de activiteiten te organiseren, als is het met “handjes”. 
Hebt u interesse om mee te helpen, graag. Wellicht hebt u ook een geheel nieuw 
idee over een (nieuwe) “Activiteit”, ook dan houden we ons aanbevolen.  
Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons bereiken via 
“bvzwanenbalg@gmail.com” 
 
Tot slot. 
Geniet van een mooie zomer 2019 
Ook afgelopen maand  hebben we in onze wijk weer vlaggen met een schooltas in 
de top zien hangen. Alle geslaagden gefeliciteerd en veel succes met een verdere 
studie of als beginnend beroepsbeoefenaar. 
Na een drukke periode wensen we ook iedereen een prettige vakantie toe. Wellicht 
dichtbij maar als het ver weg is, geniet er van. 
 
 


