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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
 
Nieuwsbrief oktober / november 2017 
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 
Voor u ligt de “najaar- editie” van de BVZ nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief bevat bevat een aantal vragen, de verslagen 
van de burendag, de motortourtocht 2017, de enquête betreffende de vlonder bij de 
entree, het bestellen van een Zwanenbalgvlag, de buurtpreventie en de vraag aan u 
allen over het onderhoud van de komende beplanting van de boomspiegels. Voorts 
een uitnodiging voor de sint Maarten lampionkeuring die de activiteitencommissie 
“Handen in de wijk” en het bestuur van BVZ in samenwerking met de 
Franciscushoeve organiseren. 
 
De BVZ en het bestuur 
Zoals u in het verslag van de burendag kunt lezen, gaat deze dag – met dank aan 
allen die zich voor deze bijzondere dag ingezet hebben – de geschiedenisboeken in 
als zeer geslaagd. Zie hiervoor de fotocollage op de website www.zwanenbalg.info  
Gelukkig mochten wij ook dit jaar nieuwe buren begroeten.  
Hebt u misschien nu al suggesties voor het volgend jaar, geeft u ze dan aan ons door! 
U kunt deze ideeën mailen naar de secretaris van de Bewonersvereniging,  
Henk Arends: bvzwanenbalg@gmail.com 
 
Burendag 2017 “Op de boerderij” 

Burendag is een initiatief van Douwe 
Egberts en het Oranje Fonds en deze 
dag wordt ieder jaar op de 4de 
zaterdag in september gevierd. 
En wat een prachtige zonnige 
zaterdag, de 23e september:  
Burendag in Zwanenbalg met het 
thema “Op de boerderij”. 
De activiteitencommissie “Handen in de 
wijk” was er helemaal klaar voor: de 
vergaderingen, de voorbereidingen, de 
bestellingen en de boodschappen 
waren allemaal achter de rug. De 
nieuwsbrief van de bewonersvereniging 
Zwanenbalg, de banner bij de entree 
en een leuke flyer met een 
“koetjesreep” bij ieder huis in de 
brievenbus: de burendag kon van start. 
’s Morgens vroeg stonden bestuur, 
activiteitencommissie en vrijwilligers op 
het terrein van de Franciscushoeve 
klaar om de velden uit te zetten. De 
blokhut, de deel van de Hoeve en de 
woonkamer werden gereed gemaakt 
voor allerlei activiteiten, zoals poffertjes 
bakken, knutselen, etc.  

Het luchtkussen het koetje (ja, weer van stal gehaald) en de enorm grote ezeltje prik 
werden opgezet met behulp van de verhuurder Houten Spellenverhuur.  
Wat een service! 

http://www.zwanenbalg.info/
mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
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Hoeveel buren zouden er komen?  
Bestuur en activiteitencommissie waren daar natuurlijk erg nieuwsgierig naar. Zou 
het gezellig worden? 
En ja, gezellig werd het! Er was veel jeugd aanwezig en ook het aantal volwassenen 
was groot. Velen deden mee aan de sportieve en creatieve activiteiten: 

 Jeu de Boules met Danny en Willem van de jeu de boulesclub “De Ballen” 
 Poffertjes bakken o.l.v. Angelique 
 In de wolken lopen en andere oud-Hollandse spelletjes met Esther 
 Sjoelen in gezelschap van Robin die de puntentelling nauwgezet bijhield 
 Op de foto met het boerenmeisje door de fotografen Arie en Gaike 
 Mini boerengolf met Margreet en ezeltje prik met Silvia 
 Hoefijzer gooien met scheidsrechter Henk en koekhappen met Desiree 
 Knutselen met Esther en Marjo in de blokhut. 

De leden van de activiteitencommissie “Handen in de wijk” droegen een kiel en een 
rode zakdoek. De bewoners van de Franciscushoeve droegen ook allemaal een rode 
zakdoek of een boerenpetje. De penningmeester van de bewonersvereniging was 
gekleed in zijn blauwe overall en droeg zijn “strontlaarzen”. 
De voorzitter had haar klompen mee genomen als decoratie voor de foto met het 
boerenvrouwtje. 
Een ieder was druk bezig. Alle activiteiten vonden gretig aftrek bij de jeugd en 
volwassenen. Veel kinderen lieten hun activiteitenkaart aftekenen, want aan het eind 
kon je je kaart laten inzien door de voorzitter en haar persoonlijk assistent Bo om nog 
een verrassing te ontvangen: een zakje beestenboel! 
Het sjoelen had net als vorig jaar een competitie- element. Niet voor een beker, maar  
voor iets lekkers uit Julianadorp. Er waren twee poules: een voor de jeugd tot en met 
twaalf jaar en een voor een ieder vanaf de leeftijd van dertien jaar. Mara van Ham 
won de eerst prijs bij de jeugd en Miriam van Vliet bij de categorie boven de dertien 
jaar. Zij kregen allebei een waardebon van ijssalon De Schepper. 
Na afloop van de activiteiten was er een borrel voor een ieder. De kinderen speelden 
voort, maar ook zij kregen natuurlijk iets te drinken en te eten. 
De hapjes waren niet te versmaden: saucijzenhapjes, bitterballen, haring en worst. 
Al met al was de Burendag 2017 een zeer geslaagde dag dankzij onze vrijwilligers, 
die aan deze dag met hun werkzaamheden en activiteiten hebben bijgedragen. 
De burendag volgend jaar? Noteer vast in uw agenda 22 september 2018. 
 
Hartelijk dank! 
 
Boomspiegels beplanten 

In de nieuwsbrief van het voorjaar 2017 heeft 
een oproep gestaan voor het onderhoud van 
nog te beplanten boomspiegels met sedum.  
Er is een klein aantal mensen die zich 
opgegeven heeft. 
De proef met de beplante boomspiegel in 
straat 1100 is geslaagd.  
De sedum is aangeslagen.  
Nu wil het bestuur alle boomspiegels 
beplanten en vraagt hiervoor subsidie aan bij 
de gemeente. 

Dat betekent dat als de boomspiegels beplant zijn, de bewoners zelf de planten 
moeten onderhouden. Een sedumplantje is oersterk en heeft weinig water nodig.  
Dus het onderhoud valt erg mee. Nogmaals vraagt het bestuur om uw medewerking 
en roept u op, als het zover is, de boomspiegels te onderhouden in uw straat.  
U kunt zich hiervoor opgeven via het mailadres: bvzwanenbalg@gmail.com   

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
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Zwanenbalg motortoertocht 2017 
Zondag 9 juli werd door een kleine maar 
enthousiaste groep motorrijders de 
zevende Zwanenbalg motortoer gereden. 
De motorrijders verzamelden zich om 
09.00 uur in de blokhut van de Hoeve om 
onder het genot van een kop koffie door 
Wilfred Muilwijk gebriefd te worden over 
de uitgezette route. Om kwart over negen 
precies vertrok de groep onder een 
zonnige hemel voor een 200 km lange rit 
die kriskras door de kop van Noord-Holland voerde. Zoals gebruikelijk en gewenst 
door motorrijders had de toer weer een hoog smalle weggetjes en bochtige dijkjes 
gehalte en werden diverse dorpen en gehuchten doorkruist. De rit verliep mede door 
het goede weer zeer voorspoedig en na stops voor koffie (met het traditionele 
appelgebak) en de lunch was de groep om vier uur weer terug bij de blokhut.  
Hier kon buiten in een lekker zonnetje en onder het genot van een drankje en hapje 
worden nagepraat over de rit. Iedereen was ervan overtuigd dat ook deze toer weer 
geslaagd was. De groep wil hierbij Arie ten Boekel hartelijk bedanken voor de 
uitstekende verzorging. Volgend jaar weer! 
André Kerssemeijer 
 
 
SPEELTUINTJE FRANCISCUSHOEVE 
Het speeltuintje in de tuin van de Franciscushoeve is in slechte staat: de toestellen 
zijn verouderd en slecht onderhouden. Ook staat er een rolstoelschommel voor de 
bewoners van de Franciscushoeve die niet gebruikt wordt. Eigenlijk is er geen 
speelgelegenheid meer op het terrein en laat de situatie te wensen over. 
Dit speeltuintje, op het terrein van de Franciscushoeve, is in de beginperiode van de 
wijk aangelegd als een mogelijkheid tot integratie van de bewoners van de Hoeve en 
de overige bewoners van de wijk. 
Er zijn speeltoestellen geschonken door fondsen en door de bewonersvereniging 
Zwanenbalg. 
De kosten om de speeltuin te renoveren bedragen bijna € 6000,= (voorlopige 
schatting) en ’s Heerenloo wil het speeltuintje slopen en dus niet vernieuwen. 
In overleg met Michael Ooteman, manager van ‘s -Heerenloo, beraden wij ons op 
deze situatie. 
Als wij het speeltuintje behouden willen, moet er geld komen voor nieuwe 
speeltoestellen en het onderhoud daarvan. Dat moet dan gebeuren door het 
aanspreken van fondsen zoals Jantje Beton, het Oranjefonds, etc.  
Als het speeltuintje gesloten wordt, is de weg afgesloten voor een speeltuin voor 
jonge kinderen in onze wijk, nu en in de toekomst! 
’s Heerenloo gaat dan iets anders doen met de vrij gekomen grond. 
En dat is jammer, want onze wijk blinkt echter niet uit door de aanwezigheid van 
speelplekken voor onze kinderen. Er is er namelijk geen! 
Als bestuur willen wij u graag om advies vragen: wat vindt u? Moet de speeltuin 
gehandhaafd worden en wie helpt er mee aan de realisatie van de nieuwe speeltuin, 
samen met het bestuur en de Franciscushoeve? Wie doet mee aan het verwerven 
van sponsorgeld? Hieronder vindt u de enquete over de speeltuin. 
U kunt de ingevulde enquete versturen naar ZB 1714 of sturen naar het mail-adres 
van de voorzitter: m.c.schooneman@quicknet.nl.  
Gaarne uw reacties voor 1 december 2017. 
Mocht er geen belangstelling zijn voor het voortbestaan van de speeltuin dan is de 
enige mogelijkheid voor het spelen door jonge kinderen straks verdwenen! 

mailto:m.c.schooneman@quicknet.nl
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ENQUETE SPEELTUIN FRANCISCUSHOEVE 
Vindt u dat de speeltuin moet blijven bestaan? 
O ja 
O nee 
 
Bent u bereid om mee te helpen aan het voorbestaan van de speeltuin in 
samenwerking met het bestuur van de Bewonersvereniging Zwanenbalg en 
medewerkers van de Franciscushoeve? 
O ja 
O nee 
 
Heeft u ideeën voor de renovatie of inrichting van het nieuwe speeltuintje? 
O ja 
O nee 
 
Wilt u helpen geld te verwerven voor de aanleg van een nieuwe speeltuin  of de 
renovatie van het huidige speeltuintje? 
O ja 
O nee 
 
Heeft u andere ideeën omtrent het speeltuintje die haalbaar zijn om te realiseren? 
N.B. een voetbalveld, basketbalveld of een ander speelveld is niet realiseerbaar en 
onbespreekbaar voor ‘s Heerenloo. 
O ja 
O nee 
 
Naam bewoner :…………………………………… 
Adres :………………………………….…………… 
Versturen naar ZB 1714 of sturen naar het mail-adres van de voorzitter: 
m.c.schooneman@quicknet.nl. Gaarne uw reacties voor 1 december 2017. 
 
 
Vlaggen 
De penningmeester heeft van de onderstaande 
maten vijf vlaggen besteld. Bent u geïnteresseerd? 
a. een vlag van 70 bij 100 cm.  
b. een vlag van 100 bij 150 cm.  
c. een vlag van 120 bij 180cm.  
U kunt een vlag kopen bij Arie ten Boekel, 
Zwanenbalg 1106 
 
 
 
  

mailto:m.c.schooneman@quicknet.nl
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Buurtpreventie App. 
Op 12 mei 2017 is onze 
bewonersvereniging “live” gegaan met 
de buurtpreventie-app Zwanenbalg. Met 
deze app kunnen de bewoners elkaar 
waarschuwen als verdachte situaties in 
de wijk geconstateerd worden. 
De gemeente heeft onlangs bij de 
ingang van de wijk Zwanenbalg en de 
Callantsogervaart borden opgehangen 
waarop vermeld staat dat onze wijk deel 
neemt aan de buurtpreventie-app. 
Inmiddels zijn er in onze wijk iets meer 
dan 100 gebruikers.  
Maar hoe meer ogen en oren in de wijk, hoe beter de preventie! 
Wilt u ook mee doen, dan kunt u zich nog steeds aanmelden via mailadres: 
buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com  
Vermeld dan de volgende gegevens: 
Uw mobiele telefoonnummer: ………………………………………………………. 
Uw straat en huisnummer: …………………………………………………..………. 
Uw naam (niet verplicht): …………………………………………………………….. 
Uw e-mail adres (niet verplicht): ...………………………………………………….. 
U kunt deze informatie ook afleveren op Zw.1318 en/of Zw.1319. 
Voor meer informatie kunt u ook op deze adressen terecht. 
 
Betalen contributie lidmaatschap 2017 / 2018 
Hierbij een dringend verzoek aan de leden die hun contributie 2017 nog niet hebben 
overgemaakt om dit als nog te doen door € 15, = over te maken op rekeningnummer 
NL58 RABO 0330 6268 09 ten name van Bewoners Vereniging Zwanenbalg onder 
vermelding van contributie 2017 uw naam en huisnummer. 
 
Het jaar 2017 is nog niet afgelopen en de penningmeester 
doet al een oproep om het betalen van uw contributie voor 
2018 vast in uw agenda te zetten. 
De contributie blijft ook voor het komende jaar € 15, = en 
kunt u over maken op rekeningnummer: NL58 RABO 
0330 6268 09 ten name van Bewoners Vereniging 
Zwanenbalg en onder vermelding van contributie 2018 en 
uw huisnummer. 
 
Hoewel wij het als bestuur betreuren, kunt u uw 
lidmaatschap van onze bewonersvereniging voor  
1 december aanstaande schriftelijk opzeggen 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 
2016 en uw huisnummer.  

mailto:buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com
mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
http://www.zwanenbalg.info/
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Enquête vlonder bij de entree  
U heeft op 30 augustus 2017 een 
enquête in uw brievenbus 
gevonden over de vlonder bij de 
entree van de wijk.  
Op 18 september heeft het 
bestuur een brief gestuurd naar 
de gemeente. Zij dringt aan op 
overleg over de vervolgstappen 
met betrekking tot de vlonder.  
De gemeente heeft in een brief 
geantwoord dat zij contact 
opnemen met de BVZ om de 
uitslag en beslissing omtrent de 
vlonder te bespreken. 
 

Wij als bestuur dringen bij de gemeente aan op een renovatie of vernieuwing van de 
vlonder. 
Inmiddels zijn alle paden bij de entree onkruidvrij gemaakt en voorzien van een 
nieuwe laag split. 
 
 
 
 

Kerstboom 
Ook dit jaar komt er weer een mooi verlichte kerstboom bij de entree 

van onze wijk. De boom wordt, net als in voorgaande jaren, neergezet 
door onze kerstboomgroep onder leiding van André Kerssemeijer.  

De boom is bekostigd door de leden van onze bewonersvereniging. 
Het plaatsen van een kerstboom is een goede traditie worden in 

Zwanenbalg. De boom brengt samen met alle verlichting in uw 
tuin onze wijk in een mooie kerstsfeer. 

 
 
 
 

 
 
Tot slot wenst het bestuur van de bewonersvereniging u een prachtig najaar toe, dit 
is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2017. 
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BEWONERSVERENIGING ZWANENBALG  

 
organiseert samen met de FRANCISCUSHOEVE een  

 

Lampionkeuring 
 

Zaterdagmiddag 11 november 2017 vanaf 17:30 tot 18:00 uur. 

 

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

bewoners van de Hoeve, maar ook 

vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte 

welkom. 

Oma’s, opa’s, mama’s en papa’s mogen als 

belangstellenden mee! 

 

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. 

 

Wij nodigen je uit in de blokhut van de Franciscushoeve met je 

zelfgemaakte lampion.  

Natuurlijk zing je een liedje voor de jury.  

Doe je uiterste best.  

Misschien win jij met jouw lampion wel een prijs! 

 

Vergeet dit strookje niet mee te nemen!  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  Naam: …………………………………………………………………….Leeftijd: …….………jaar. 

 

  Adres: …………………………………………….…………………………  
 

  Telefoonnummer: …………………………………………..………… 
 

  E-mailadres: …………………………………………………..…………. 


