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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
 
Nieuwsbrief zomer 2015 
 
 
 
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 
Voor u ligt al weer de “zomereditie” van de BVZ nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief bevat mededelingen van het bestuur, nieuws over het project 
“vergroening van de wijk”, het paaseieren zoeken, de motortourtocht, een oproep van 
de penningmeester voor de betaling van de contributie van de bewonersvereniging 
BVZ en de datum en activiteiten van de burendag 2015. 
We nodigen u ook uit ook voor een tweetal activiteiten die bewoners en bestuur 
samen met de Franciscushoeve voor u organiseren. 
 
De BVZ en het bestuur. 
Op 23 april 2015 is de algemene ledenvergadering gehouden. De opkomst was 
evenals andere jaren betreurenswaardig laag. Inclusief het bestuur waren er 10 
mensen aanwezig.  
Na de pauze was er een presentatie van mr. Arnold Verhoeks, notaris van 
notariskantoor Verhoeks, met als onderwerp "vermogensplanning". Uit de reactie van 
de aanwezigen was duidelijk merkbaar dat men het een interessant en belangrijk 
onderwerp vond. 
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. 
 
 

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
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Entree en vergroening van de wijk. 
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. Een delegatie van het 
gemeentebestuur en het college van B en W hebben per fiets een ronde door 
Julianadorp gemaakt en hebben ook Zwanenbalg bezocht. 
 
Hoveniersbedrijf “De Groenblijver”, uit onze wijk Zwanenbalg, heeft dit jaar eveneens 
de drie bloembakken met fleurige eenjarige planten gevuld, Arie ten Boekel houdt 
deze bakken bij. De gemeente heeft inmiddels toestemming verleend om twee maal 
vier wilgen extra te planten. Ook deze werkzaamheden worden verricht door “De 
Groenblijver”. De reeds geplante knotwilgen zullen tijdens deze werkzaamheden 
door "de Groenblijver" gesnoeid worden, zodat er een kruin ontstaat. 
Wederom een aanzet tot meer vergroening van de wijk. 
Namens de bewoners en het bestuur bedanken wij “De Groenblijver” voor deze vorm 
van sponsoring.  
 
De gemeente heeft beide vlonders aan weerzijde van de ingang van de wijk 
verwijderd.  
 
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. 
 
Paaseieren zoeken. 
Paaseieren zoeken 2015 Het was weer zover! Paaseieren zoeken bij de 
Franciscushoeve. Op paaszaterdag 4 april stonden negentien kinderen in de leeftijd 
van tweeënhalf tot en met elf jaar paraat. Ook zes bewoners van de Hoeve popelden 
om mee te doen. 
Een paar dagen van te voren kregen wij te horen dat onze paashaas niet aanwezig 
kon zijn. Ron was op familiebezoek. Maar gelukkig stond een jongere versie van 
negen jaar paraat: Daan van Ham. Hij nam zijn act als paashaas serieus, had er 
duidelijk zin in en opteerde alvast voor het volgend jaar. 
De kinderen zochten overal: in bomen, struiken, klimop, pollen gras, goten, lampen, 
etc. Er was er zelfs één die hoog in de boom klauterde en daar alle paaseieren 
uithaalde. Nadat het paaseieren zoeken gestopt was, kwam er een versnapering 
voor alle kinderen in de huiskamer, terwijl de commissie “Handen in de wijk” vlijtig 
aan het tellen was wie de meeste paaseieren gevonden had en wie er een gouden of 
zilveren ei in zijn bezit had. 
De paashaas deed de prijsuitreiking en kreeg als beloning een evenbeeld: een 
chocolade paashaas. 
We kunnen terugzien op een geslaagde activiteit. 
Hieronder volgt een opsomming van de prijswinnaars. In de jongste categorie (tot en 
met 6 jaar) won Daan de hoofdprijs en de chocolade paashaas kreeg Tim als 
beloning voor het vinden van het gouden ei. 
In de categorie bewoners van de Franciscushoeve won Lester de hoofdprijs en Henk 
kreeg de paashaas voor het vinden van het zilveren ei. 
 



 3 

 
 
Zwanenbalg motortour. 
Traditioneel wordt ook deze zomer, bij voldoende belangstelling op zondag 16 
augustus, voor de vijfde keer de Zwanenbalg motortour gereden. De datum staat 
vast, maar aan de route wordt nog gewerkt. 
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. 
Heeft u vorig jaar mee gereden en zijn er geen veranderingen, dan volstaat de 
mededeling aan André dat u weer mee wilt doen. 
 
Verzoek van de Penningmeester. 
Hierbij wil ik de leden oproepen, die hun contributie voor het jaar 2015 nog niet 
hebben overgemaakt, dit als nog te doen. 
De contributie bedraagt € 15,= en kunt u over maken op rekeningnummer: 
NL58 RABO 0330 6268 09 ten name van Bewoners Vereniging Zwanenbalg onder 
vermelding van contributie 2015 en uw huisnummer. 
Opzeggen van uw lidmaatschap voor het contributiejaar 2016, zoals besloten is in de 
Algemene Leden Vergadering van 2 april 2009, tenminste 1 maand voor het 
verstrijken van het lopende contributiejaar (uiterlijk voor 1-december-2015) en wel 
schriftelijk 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 
2015 en uw huisnummer.  
 
Burendag 2015 
De voorbereidingen voor de burendag in onze wijk zijn reeds gestart.  
De evenementencommissie is druk bezig met de organisatie van deze dag en 
bestaat uit: Esther Laan, Esther Ensing, Truus Storm, Desirée van Ham en Mary 
Schooneman. 
De burendag wordt zaterdagmiddag 12 september 2015 vanaf 14:00 uur tot 17:00 
uur gehouden op het terrein van de Franciscushoeve. 
Er zijn evenals vorige jaren activiteiten voor jong en oud. Zie bijgevoegde uitnodiging. 
Heeft u nog suggesties voor deze burendag of wilt u ons op deze dag helpen, laat 
het dan even weten aan onze secretaris of aan de voorzitter van de 
activiteitencommissie Mary Schooneman. 

mailto:a.kerssemeijer@quicknet.nl
http://www.zwanenbalg.info/
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UITNODIGING 

ZWANENBALG BURENDAG 

 

De Bewonersvereniging Zwanenbalg organiseert samen met en op de Franciscushoeve  

 

Zaterdagmiddag 12 september 2015 14:00 uur 

een gezellige, gratis 

Sport- en spelmiddag voor jong en oud! 

 

 

De middag is ingedeeld in workshops.  

Voor de jeugd: springkussen “het koetje”, cup cakes versieren voor jezelf en je 

ouders, een eigen glas of beker beschilderen. Dit glas of deze beker mag je na 

afloop mee naar huis nemen. 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! 


