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Voorwoord voorzitter BVZ, 
 
Voorwoord voorzitter BVZ, 
 
Beste medebewoners, 
Na een zonnige zomer (ook voor de zonnepanelen 
bezitters) gaan we de kortere dagen tegemoet.  
In deze nieuwsbrief wordt u  op de hoogte 
gebracht van activiteiten welke hebben plaats 
gevonden, maar ook van acties voor het resterend 
jaar en van belangrijke onderwerpen voor de 
komende tijd. 
 
Bij eerder aangekaarte zaken als te hard en/of met te veel uitlaatgeluid rijden is het 
triest, dat bewoners en de bezorgbusjes vaak te hard rijden. Ziet u dit, spreek de 
chauffeur daar op aan.  
Blij word ik van actieve bewoners en de georganiseerde burendag. Oordeel zelf en 
lees het verslag. 
 
Bij ons overleg met de gemeente verwachten we soms te veel van ingrijpen en/of 
toezeggingen, terwijl we ook zelf op meerdere zaken voortouw kunnen nemen, 
zoals bij de energietransitie. In de Algemene Leden vergadering van 10 november 
aanstaande wordt de uitkomst gemeld van de gehouden enquête onder de 
wijkbewoners. Ook een goede reden om op de ALV aanwezig te zijn.  
 
Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar de inhoud van deze nieuwsbrief. 
 
Gaike Dalenoord ZB 1318. 
 
 

We hebben als bestuur dringend ondersteuning nodig binnen het bestuur en 
speciaal als secretaris. 
Wie wil ons ondersteunen?  
Heeft u tijd en interesse, geef het aan ons door, zodat dit ook tijdens de ALV 
geaccordeerd kan worden. 
Wie, o wie, wil ons helpen? 
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Burendag 24 september 2022 
 
Wat een spannende dag voor ons als organisatie. Vol verwachting kijken we een 
aantal dagen voor burendag naar de diverse weerberichten zowel op tv als online…. 
De één geeft dit aan, de andere dat… hebben we een plan B?? Moeten we een plan 
B bedenken?? Wachten we nog hoopvol donderdag of zelfs vrijdag af?? 
 
Vrijdagavond de verlossende verwachting voor Julianadorp. Vanaf 13.00 uur is de 

verwachting droog weer       
Wat een opluchting. Laat de 
hapjes van zowel visspecialist 
Brussée als van slagerij Jan 
Kater maar komen, blaas het 
luchtkussen maar op en zet de 
suikerspinmachine maar 
klaar!!! BURENDAG 
ZWANENBALG gaat weer door 
en wordt weer een FEEST!!! 
 
Was het niet het weer dat het 

vooraf spanned maakte, dan was het wel de opkomst van de dag zelf die voor ons 
toch wel enigszins spannend was!! Vorig jaar kwam de teller op meer als 100 
personen, maar toen was de corona tijd een beetje verminderd en waren veel 
mensen thuis, maar nu gaan onze buurtjes er weer op uit. Een vakantie of ander 
feestje kan zomaar ervoor zorgen dat er een groter aantal van onze genodigde 
buurtjes er niet bij kunnen zijn.  
 
Rond 15.00 uur was er al een aardige drukte, waardoor onze angst om zelf misselijk 
te worden van alle hapjes al snel veranderde in de gedachten: “we moeten straks 
niet vergeten om zelf ook een hapje te eten.” De koffie en thee werd verzorgt door 
onze helpende handen Truus en Hettie, de suikerspinnen werden dit jaar gedraaid 
door onze jarige Tim. De mannen van de Jeu de boules waren dit jaar ook weer van 
de partij, waar zowel de bewoners van de Hoeve als de buurtjes in Zwanenbalg 
veelal gebruik van maakten. Zo waren we al lekker aan het praten en gezellig met 
elkaar aan het genieten van het lekkers en van het toch wel mooie weer. Ook dit 
jaar was er weer een eenvoudig spelletje bedacht om met verschillende mensen in 
gesprek te raken. Daarbij kwam de dobbelsteen die bij de feestelijke uitnodiging zat 
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goed van pas, maar gelukkig kon het ook zonder dobbelsteen. Het spelletje werd 
actief gespeeld, maar niet door de volwassen, maar door de kinderen, die hun kans 
al snel te gaan winnen! Jip met 21 krullen en Jax met evenveel krullen wisten de 
prijzen (Yatzee en een gekleurde dobbelsteen) te bemachtigen. 
 
Tijdens het praten deden Tessa, Sabrina en Annemieke hun best om alle buurtjes 
van zowel drinken, als van alle lekkere hapjes te voorzien (waarbij er soms echt 
even de windvlagen omzeilt moesten worden). De hapjes hadden wel een enorme 
concurentie van de suikerspinmachine, want niet alleen de kinderen vinden dit een 
heerlijke lekkernij, maar ook de volwassenen vond het leuk om bij de jarige Job zo’n 
plakkerige roze brei te halen.  
 
Tot half vijf bleef het weer ons ook gezind en de paar druppels die het laatste half 
uur vielen mochten geen naam hebben. De kinderen bleven voetballen, 
stoepkrijten, bellen door de wind geblazen en zelfs het balletje van de 
tafeltennistafel zag ik regelmatig de lucht in gaan, maar het meeste energie konden 
de kinderen kwijt in het springen op het gehuurde springkussen (welke dit jaar 
samen met de suikerspinmachine gesponserd werd door het Oranjefonds) 
 
Om 17.00 uur waren de schalen leeg en was er frisdrank, sapjes en biertjes 
geschonken. De vlaggetjes konden we met elkaar weer opruimen en staan nu weer 
veilig op het zoldertje van de blokhut te wachten op een nieuw avontuur in 2023!!!! 
 
AL MET AL een prachtig geslaagd BURENDAGFEEST 
Namens de activiteitencommissie Margreet Lienos 
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Contributie 2022 
 
Graag wil ik onze leden oproepen om de 
contributie bijdrage over het jaar 2022 t.w. € 
15,00  over te maken op rekeningnummer 
NL58 RABO 0330 6268 09 t.n.v. 
BEWONERSVER. ZWANENBALG o.v.v.” 
contributie 2022 en uw huisnummer”  
Tot nu toe heeft ongeveer de helft van de 
leden hun contributie voldaan, ik hoop van 
harte dat de overige helft van de leden hun 
contributie geld gaat overmaken! Zo wordt 
voorkomen dat er geen contributie-
herinneringen verzonden moeten worden 
en dat scheelt ons extra inspanning, maar 
ook geld. 
 
Bent u nog geen lid en u wilt ook lid worden dan kan dat door overmaking van € 
15,00 naar rekeningnummer NL58 RABO 0330 6268 09 t.n.v. BEWONERSVER. 
ZWANENBALG o.v.v. “contributie 2022 en uw huisnummer”. 
Uw lidmaatschap geldt voor een jaar en wordt zonder schriftelijke opzegging iedere 
keer met een jaar verlengd. U kunt uw lidmaatschap voor het volgende jaar (2023) 
beëindigen door voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk, of via de mail 
bvzwanenbalg@gmail.com  dit aan de secretaris kenbaar te maken. 
Gaat u verhuizen verzoek ik u om dit kenbaar te maken via bovenstaand mailadres. 
Penningmeester BVZ 
 

  

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com


 
6 

Energietransitie. 
 
Vanuit de regering is bepaald dat elke 
gemeente, per wijk moet aangegeven 
wanneer en hoe men van het gas af gaat. 
Daarbij wordt gekeken naar de datum van 
de bouw van de woning en de gestelde 
eisen van isolatie bij de bouw van de 
woning. 
 
In Julianadorp zijn hierop 5 wijken aangewezen dat deze het meest geschikt zijn om 
snel van het gas af te kunnen gaan. Eén van die wijken is Zwanenbalg en men 
verwacht dat deze voor 2030 van het gas af kunnen gaan. 
https://wijdoenwat.nl/wp-content/uploads/2022/01/WTV-vastgesteld.pdf Zie bij 
voorkeur blz. 22 van dit document. 
 
Op deze manier zijn we in contact gekomen met Buurkracht.. 
Daarna is het relatief snel gegaan, aangezien zij ook al ervaring hadden met 
meerdere wijken in Nederland. Zij adviseren in het vormen van een groep 
vrijwilligers uit de wijk die de eigen bewoners willen helpen. 
 
Resultaat is dat (begin september) er een Flyer in de wijk is rondgebracht zie:  
http://www.zwanenbalg.info/Nieuwsbrief/2022-09-03%20-
%20De%20buurt%20verduurzamen.pdf 
 
In deze flyer wordt u gevraagd naar de maatregelen welke u tot op heden hebt 
genomen, maar ook waar uw belangstelling naar uit gaat. 
Deze enquête staat overigens nog steeds open en kan nog worden ingevuld. 

 
 
Totaal zijn 198 uitnodigingsbrieven in de buurt Zwanenbalg en Callantsogervaart 
bezorgd. 

https://wijdoenwat.nl/wp-content/uploads/2022/01/WTV-vastgesteld.pdf
http://www.zwanenbalg.info/Nieuwsbrief/2022-09-03%20-%20De%20buurt%20verduurzamen.pdf
http://www.zwanenbalg.info/Nieuwsbrief/2022-09-03%20-%20De%20buurt%20verduurzamen.pdf
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Zo’n 99 bewoners hebben de enquête (deels)ingevuld. Dat is ongeveer 50% van de 
bewoners. 
Hierdoor krijgen we een goed beeld van de wensen. 
Ook is er gevraagd of er bewoners zijn die willen aansluiten, om bepaalde acties uit 
te voeren en te ondersteunen. 
11 bewoners hebben zich hiervoor aangemeld, daarvoor onze dank. 
Uit de enquête (tot op nu toe) blijkt dat de meeste interesse uitgaat naar 
warmtepomp en zonnepanelen. 
Het idee is nu om vanuit deze 11 vrijwilligers, één of twee werkgroepen te maken.  
Via hen worden dan aanvragen bij bedrijven ingediend, en proberen deze collectief 
op te stellen. Uiteraard is iedereen vrij om hier al dan niet aan mee te doen en 
eventueel een eigen installateur te kiezen. 
 
Met energieke groet, 
Gaike Dalenoord (ZB 1318) 
Ynze Reitsma (ZB 1502) 
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Vergroenen van uw woonomgeving. 
 
Door overleg met de gemeente is het mogelijk om onze woonomgeving meer te 
vergroenen door het planten van Sedum op de nu vele kale boomspiegels. De 
gemeente heeft toegezegd de Sedum te leveren. Het voordeel van Sedum is dat het 
makkelijk te planten is en een geschikte plant is voor dit project. Tevens zijn de 
bloemen een trekker voor de insecten, wat weer goed is voor de natuur. 
Voor u als bewoner Zwanenbalg de kans om bij te dragen om uw woonomgeving 
groener te maken door het planten en bijhouden van Sedum. 
Eerder heb ik als test voor mijn huis (1106) Sedum in de boomspiegel geplant en 
deze deed het prima. Het onderhoud was miniem, wat water geven in de droge 
periodes en af en toe wat onkruid plukken. Jammer genoeg heeft de gemeente 
alles geschoffeld, dus als dit initiatief doorgaat maken wij goede afspraken met de 
gemeente over het onderhoud hiervan. 

Wij weten wel zeker dat er voldoende belangstelling voor dit initiatief is, 
want u wilt toch ook een groene omgeving? 
U kunt zich opgeven via bvzwanenbalg@gmail.com of telefonisch 641362. 
Arie ten Boekel 
 

 
  

mailto:bvzwanenbalg@gmail.cam


 
9 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022 
 
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste 
bestuursorgaan binnen de BVZ. In de ALV brengt het 
bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de 
vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de 
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de 
vergadering over. De agenda bevat de volgende onderwerpen: 

1. Opening van de vergadering 
2. Vaststelling agenda 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Notulen ALV van 04 november 2021 
5. Terugblik 2021/2022 
6. Financieel jaarverslag 2021 
7. Verslag Kascommissie2021 en benoeming Kascommissie 2023 
8. Begroting 2023 
9. Bestuurssamenstelling- en verkiezing. 
10. Beleid 2023 en activiteiten van het BVZ-jaarplan 2023 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
13. Thema – energietransitie. 

 
Mocht u nog punten onder de aandacht van het bestuur willen brengen, laat het 
weten via het e-mailadres bvzwanenbalg@gmail.com 
Wilt u de concept notulen van de ALV 04 november 2021 eerst thuis inzien, kijk dan 
op de website van de BVZ http://www.zwanenbalg.info/Verslag%20ALV/2021-11-
04_Concept_ALV.pdf terug lezen. 
 

  

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
http://www.zwanenbalg.info/Verslag%20ALV/2021-11-04_Concept_ALV.pdf
http://www.zwanenbalg.info/Verslag%20ALV/2021-11-04_Concept_ALV.pdf
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BVZ motortoertocht 2022 

 
17 Juli werd onder uitstekende omstandigheden de 20e Zwanenbalg 
motortoertocht gehouden. Begonnen in 2001 als particulier initiatief werd de tocht 
vanaf 2011 onder de vlag van de BVZ gereden. Het hadden eigenlijk 21 tochten 
moeten zijn maar vanwege de bar slechte weersomstandigheden van vorig moest 
die rit worden afgelast. Door omstandigheden was de groep dit jaar helaas niet zo 
groot als andere jaren maar diegenen die reden waren niet minder enthousiast. 
De toertocht was 204 km lang en voerde ons ruwweg van Julianadorp via Den Over, 
Medemblik en Purmerend weer terug naar Julianadorp. De route was een week 
eerder door Wilfred en mij (Andre Kerssemeijer) verkend en dat was maar goed ook 
want er waren een paar hinderlijke omleidingen waardoor de route moest worden 
aangepast. Hoe dan ook, het was Wilfred Muilwijk weer gelukt toch weer weggetjes 
te vinden die we de afgelopen 19 keer nog niet hadden gezien. Er zaten zelfs 4, 

door motorrijders zo gewaardeerde, echte haarspelbochten in           
 Bijzonder aan déze tocht was de honderden ondersteboven gehesen vlaggen langs 
de wegen, op auto’s en aan huizen als symbool van het boerenprotest. Verder werd 
de AgriportA7 doorkruist, een werklocatie voor grootschalige glastuinbouw, 
agribusiness, logistiek en datacenters. Net als andere jaren waren de weggetjes 
druk bezet door fietsers, wielrenners, wandelaars en motoren maar over het 
algemeen gunde men elkaar de weg en de ruimte dus deden zich geen incidenten 
voor.   
Ook dit jaar kunnen we weer zeggen dat het een mooie dag was met prettig 
gezelschap en zowel bij vertrek als aankomst uitstekend verzorgd door Arie ten 
Boekel. 
Andre Kerssemeijer  
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Snelheid omlaag in onze wijk actie 
 
Kleurplaten actie. 
Met de VVN Koerierkleurplaat biedt Veilig Verkeer Nederland een ludieke actie 
waarmee kinderen aandacht vragen voor verkeersonveilige situaties in hun buurt. 
Door de kinderen in onze buurt te laten kleuren en de kleurplaat af te geven aan de 
bezorgers, zo herinner je koeriers eraan om veilig te rijden en netjes te parkeren. 
Wijs de bezorgers ook op de achterkant van de kleurplaat. Hier is meer informatie 
te vinden over de remweg van een voertuig bij verschillende snelheden. Of plak een 
tekening op het raam, zodat bezorgers blijvend aan de boodschap herinnerd 
worden. Heeft u geen VVN kleurplaat ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via 

bvzwanenbalg@gmail.com. 
 
Sticker actie.  
Heb jij ook het gevoel dat er in onze buurt vaak te 
hard gereden wordt? Kom dan samen met ons in 
actie! Dit kan door mee te doen aan de stickeractie 
van Veilig Verkeer Nederland Omdat de gestickerde 
containers niet altijd aan de straat zijn, blijven de 
stickers opvallen. Zo geven we als buurtbewoners 
een duidelijk signaal en help je onze buurt 
verkeersveilig te maken. Alvast bedankt voor je 
medewerking. . Bij deze nieuwsbrief vind je  een 30 
km, of 60 km sticker die je op voorkant van de kliko 
plakt. VVN kon niet voldoende stickers leveren. Wilt 
u alsnog een sticker dan kunt u dit kenbaar maken 

via bvzwanenbalg@gmail.com. Wij zullen n.a.v. de meldingen extra stickers 
aanvragen.  
 
  

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
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Overleg gemeente met bestuur BVZ. 
 
Fietspaden. 
De gemeente gaat een duidelijkere bebording plaatsen voor de fietsroute vanaf 
fietspad Zwanenbalg door Wierbalg richting aansluitende fietspaden (fietspad langs 
Breewijd en fietspad langs golfbaan richting van Foreestweg/Landal). 
Ook ligt het in de planning ( eind 2023, begin 2024) om een nieuw fietspad vanaf 
fietspad Zwanenbalg N.O. aan te sluiten op het nieuw aangelegde fietspad langs de 
Breewijd. Ook de BVJ is hiermee bezig. 
De oude plannen (1998) om een nieuw fietspad aan te leggen vanaf het fietspad  
Zwanenbalg N.W. is definitief van de baan. 
Japanse duizendknoop, 
Gemeente wil dit probleem meer aandacht geven bj huiseigenaren, Woontij en 
Woningstichting Den Helder, omdat dit een hardnekkig probleem blijft. Dwingende 
maatregelen voor particulieren kunnen niet geëist worden. 
Bij het plaatsen van een beschoeiing in Wierbalg is door de uitvoerder door de 
Duizendknoop  gereden en mogelijk hierdoor is de plant verder verspreid. Het 
bestuur heeft dit ook bekend gemaakt bij de gemeente. 
Verkeersveiligheid. 
Wij hebben aangegeven dat er toch nog erg hard wordt 
gereden in onze wijk. Vooral door de bekende 
koeriersdiensten, maar ook door eigen verkeer. Langs de 
Zuidwal en de Callantsogervaart wordt het gas nog meer 
open getrokken, niet zeldzaam door motoren die de 200 
km willen aantikken. Gevraagd is hoeveel en wanneer is 
er gehandhaafd door de gemeente en wat zij hieraan 
gaan doen. Over handhaving waren hierover, volgens de gemeente, geen gegevens. 
Zij zijn bereid om een smily-paal te plaatsen, maar deze schijnen alleen te werken 
vanaf 50 km. 
Zelf gaan wij als bestuur een actie plannen i.s.m. VVN hierover verder in de 
nieuwsbrief. 
Overig. 
Maaibeleid gemeente, deze wordt nu gemaakt en wij zullen u via site en 
nieuwsbrief op de hoogte houden. 
Energietransitie zie verder in de nieuwsbrief 
Hondenlosloop gebieden, besluit wordt gemaakt n.a.v. de gehouden enquête 
gemeente 
Informatie over handhaving plasberm, ecozone etc. is nog lopende. 
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De Culturele vereniging Julianadorp 
 
 
De Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit is in 1958 
opgericht. Deze vereniging is destijds opgericht met als doel 

om diverse activiteiten met een culturele inslag te organiseren voor de bewoners 
van Julianadorp en om daarmee een stuk vertier en gezelligheid te brengen in het 
dorp. Ons jonge en enthousiaste bestuur bestaat uit 8 vrijwilligers die zich inzetten 
om het jaar rond leuke activiteiten te organiseren voor en door dorpers. Onze 
evenementen op een rij: 
 
~ Nieuwjaarsduik 
~ Koningsdag 
~ Dorper alleskunner  
~ Zwerven over groene erven  
~ Kermis met onder andere de kermisspelen (spuitvoetbal en katknuppelen) 
~ Keuvelkeuring in de Riepel 
~ Sinterklaas intocht  
~ Kerstmarkt 
~ Uitreiking ereburger van Julianadorp 
 
U ziet het, zonder onze inbreng is er weinig te beleven in het dorp! Ook tijdens de 
afgelopen Corona jaren hebben wij ons ingezet om telkens weer leuke en passende 
alternatieven te bedenken, zoals bijvoorbeeld; wandel- en speurtochten op 
Koningsdag en de ‘lichtjesroute’ door het dorp in december 2021. Om dit allemaal 
te realiseren hebben wij de steun van onze leden hard nodig.  
Wist u dat u al voor €10 per jaar lid bent van onze mooie vereniging!  
Heeft u zelf nog leuke ideeën voor een evenement in ons mooie dorp, dan kunt u 
altijd contact met ons opnemen via: info@deculturele.nl of kijk eens op onze 
vernieuwde website www.deculturele.nl daar vind u alle informatie wat er in 
Julianadorp wordt georganiseerd door onze vereniging. 
 
U wordt lid door onderstaande QR-code te scannen met de camera van uw 
telefoon, waarna u doorgelinkt wordt naar de aanmeldpagina op onze website. 

mailto:info@deculturele.nl
http://www.deculturele.nl/
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Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten op één van onze leuke evenementen! 
 
Bedankt, namens het bestuur van de Culturele Vereniging Julianadorp, 
 
Robert Bak (voorzitter), Linda van der Velde (secretariaat) , Jacco Vlaming 
(penningmeester), René Rustenburg, Ramona van den Burg-van Eik, Dillen Post, 
Daphne Brandsma. 
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Vrijdagmiddag 11 november 2022 vanaf 17:00 
tot 17:30 uur 

 

Lampionkeuring 
 

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. 

 

De (klein-) kinderen t/m 12 jaar en de 

bewoners van de Hoeve, maar ook 

vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte 

welkom.  

 

Iedereen die mee doet krijgt sowieso wat 

lekkers en ook nog een kleine verrassing.  

 

Dus kom gezellig je lampion bij ons keuren. 

 

Wij verwachten je tussen 17.00 en 17.30 uur op het terrein van de 

Franciscushoeve waar je voor de jury een liedje kan zingen en je 

zelfgemaakte lampion kan laten keuren.  

 

Bij mooi weer staan we bij de ingang van de Fransiscushoeve, bij 

regen gaat het ook door, maar dan kan je in de blokhut naast de 

boerderij van de Fransiscushoeve komen keuren.  

 

Doe je uiterste best 😉, misschien win jij met jouw lampion wel 

een prijs! Als je een prijs hebt gewonnen dan wordt deze de 

volgende dag bij je thuisgebracht. 


