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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
 
Nieuwsbrief november 2018 
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 
Voor u ligt de “najaar- editie” van de nieuwsbrief Bewoners Vereniging Zwanenbalg. 
 
Ter afsluiting van de twintigste verjaardag van Zwanenbalg is deze nieuwsbrief 
eenmalig voorzien van het oude, eerste logo. 
De nieuwsbrief bevat een aantal vragen, de verslagen van de burendag en de 
motortourtocht 2018. Voorts een uitnodiging voor de Sint-Maarten lampionkeuring die 
de activiteitencommissie ”Handen in de wijk” en het bestuur van de BVZ in 
samenwerking met de Franciscushoeve organiseren. 
 
De BVZ en het bestuur. 
Om te beginnen kan het bestuur melden dat in 2018 vijf nieuwe leden zich hebben 
aangemeld. Daarmee is meer dan de helft van de huiseigenaren van 
Zwanenbalg/Callantsogervaart lid van de BVZ. Dank daarvoor. Aan de overige 
huiseigenaren het verzoek om (opnieuw) lid te worden. Hoe meer leden, hoe hoger 
de solidariteit. Voorts staat het bestuur dan sterker in contacten en overleggen met 
de gemeente Den Helder. 
 
Met de contributie worden de diverse activiteiten in de wijk bekostigd evenals 
daarvoor benodigde materialen en reserveringen. Denk hierbij aan de nieuwsbrieven 
en kerstkaart. Ook de jaarlijkse kerstboom aan de ingang van de Zwanenbalg, 
waarvan eenieder kan genieten, wordt uit de contributie betaald.  
 
Al met al is uw lidmaatschap belangrijk om ook de komende jaren invulling te kunnen 
geven aan de statutaire doelstelling van de BVZ namelijk “het bevorderen, 
handhaven en verbeteren van het leef- en woongenot van hun leden en de overige 
bewoners in Zwanenbalg en de directe omgeving”. 
 

Sommige leden hebben hun contributie voor dit jaar nog 
niet overgemaakt en daarom doet de penningmeester een 
oproep om uw contributie ad € 15,00 voor 2018 over te 
maken op rekeningnummer NL58 RABO 0330 6268 09 
ten name van Bewoners Vereniging Zwanenbalg onder 
vermelding van contributie 2018 en uw huisnummer. 
 
Opzeggen van uw lidmaatschap voor het komende 
contributiejaar 2019 kan, zoals besloten is in de Algemene 

Leden Vergadering van 2 april 2009, ten minste 1 maand voor het verstrijken van het 
lopende contributiejaar en wel schriftelijk bij de secretaris: 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. Bewoners Vereniging Zwanenbalg o.v.v. contributie 
2018 en uw huisnummer.  
 
  

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
http://www.zwanenbalg.info/
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Burendag 2018 “Jungle” 
Burendag is een initiatief van Douwe Egberts 
en het Oranje Fonds, Deze dag wordt ieder 
jaar op de 4de zaterdag in september gevierd. 
De dag voor Burendag is het weer echt slecht. 
De wind loopt op tot windkracht negen en het 
regent. Wat moeten we? Het thema is “jungle”, 
zoals de uitnodiging al aankondigt. Alles is dan 
al ingekocht, gemaakt en besteld. Zo ook 
behoort een springkussen in de vorm van een 
krokodil tot de attracties.  

Na de weersvoorspelling en overleg met de leverancier van het springkussen wordt 
het al snel duidelijk dat deze attractie met dit weer niet veilig is. Dit plan is dan ook - 
letterlijk en figuurlijk - afgeblazen. 
De zaterdag begint droog en gelukkig blijft dat zo. Er komen veel jonge bewoners 
van de wijk deelnemen aan de burendag en tegen het einde van de middag komt ook 
een behoorlijk aantal volwassen bewoners langs om even te buurten. 
De activiteitencommissie “Handen in de wijk” is er helemaal klaar voor. De 
vergaderingen, de voorbereidingen, de bestellingen en de boodschappen zijn 
allemaal tijdig gedaan. De nieuwsbrief van de bewonersvereniging Zwanenbalg, de 
banner bij de entree en een creatieve uitnodiging compleet met “Jungleballon” is bij 
ieder huis in de brievenbus gestopt. De burendag kan van start. 
’s Morgens vroeg staan bestuur, activiteitencommissie en vrijwilligers op het terrein 
van de Franciscushoeve klaar om de velden uit te zetten. De blokhut en de 
woonkamer van de Hoeve worden gereed gemaakt voor de “jungle” activiteiten. 
Hoeveel buren zullen er komen? Bestuur en activiteitencommissie zijn daar natuurlijk 
erg nieuwsgierig naar. Zou het gezellig worden? 
En ja, gezellig wordt het! Er is veel jeugd aanwezig en ook het aantal volwassenen 
valt niet tegen. Velen doen mee aan de sportieve en creatieve activiteiten met in het 
bijzonder: 

 Jeu de Boules met Danny en Willem van de jeu de boulesclub “De Ballen”  
 Dolfijnen vangen o.l.v. Ronald en Angelique; 
 Hindernisbaan met krokodil o.l.v. Robin; 
 Banaanhappen met Esther en Gaike; 
 Pinda’s pellen met Margreet; 
 Knutselen met Malika en Marjo; 
 Alle initiatiefnemers en helpende handen die niet bij naam genoemd zijn. 

 
Eenieder is druk bezig. Alle activiteiten vinden gretig aftrek bij de jeugd en 
volwassenen. Veel kinderen laten hun activiteitenkaart aftekenen, want aan het eind 
kun je je kaart laten inzien bij Margreet om nog een verrassing te ontvangen. 
Het pindapellen heeft een competitie- element. Niet voor een beker, maar voor een 
kleine blijvende herinnering, een sleutelhanger, aan deze dag. Het is Daphne Fau, 
die met de eer gaat strijken. 
Na afloop van de activiteiten is er een drankje en hapje voor eenieder. 
De kinderen en bewoners van de hoeve spelen nog door, maar ook zij krijgen 
natuurlijk iets te drinken en te eten. 
Zoals u in dit verslag kunt lezen, gaat deze Burendag 2018 – met dank aan allen die 
zich hebben ingezet – de geschiedenisboeken in als zeer geslaagd. Zie hiervoor ook 
de fotocollage op de website www.zwanenbalg.info  
 
Als u suggesties heeft voor de burendag van 2019, geeft u deze tips dan aan ons 
door! U kunt ideeën mailen naar de secretaris van de Bewonersvereniging, Henk 
Arends: bvzwanenbalg@gmail.com 
De burendag volgend jaar? Noteert u vast in uw agenda: 28 september 2019. 

http://www.zwanenbalg.info/
mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
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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 bij de ingang van de wijk Zwanenbalg 
en de Callantsogervaart borden opgehangen waarop 
vermeld staat dat onze wijk deelneemt 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, straat- en huisnummer, naam (niet verplicht) en e-
mailadres (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. 
 
Zwanenbalg motortoertocht 2018 
Zondag 16 juli werd weer de jaarlijkse Zwanenbalg motortoer 
verreden. Een kleine maar  enthousiaste groep liet een mooie 
tocht door de kop van Noord Holland niet aan zich voorbij gaan, 
niet in de laatste plaats aangemoedigd door het prachtige weer. 
Voor vertrek werd zoals gebruikelijk onder het genot van een 
door de BVZ beschikbaar gestelde kop koffie de route 
besproken die wederom was uitgezet door de vaste navigator, Wilfred Muilwijk. Om 

kwart over negen vertrok de groep, uitgezwaaid door Arie ten 
Boekel, voor een mooie tocht met prachtige vergezichten over het 
Noord Hollandse landschap. Hierbij viel iedereen op dat er sinds 
vorig jaar heel veel vooral grote e-windmolens waren bij 
gekomen. Om half vier was de groep weer terug en werd de 
tocht met een door de BVZ gesponsord hapje en drankje 
besloten. Volgend jaar weer! Het zou dan leuk zijn als er meer 

motorrijders die dag zouden meemaken. Meld je dus t.z.t aan bij  
André Kerssemeijer. 
 
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica)  
In de vorige nieuwsbrief heeft een stukje 
gestaan over de de Japanse duizendknoop. 
Nadat Arie ten Boekel voor onze wijk en 
andere personen voor de rest van 
Julianadorp contact hebben gezocht met de 
gemeente, is er een plan van aanpak 
gemaakt om de plant te bestrijden. De 
gemeente heeft ervoor gekozen vier keer per 
jaar de plant aan te pakken. “Inmiddels 
hebben we de ons bekende locaties gemaaid 
en het maaisel afgevoerd”, zo laat een 
woordvoerster weten. “Kleine delen van de plant kunnen weer aangroeien en zich zo 
verspreiden. Dat willen we dus niet. Als reactie op het maaien wil de plant opnieuw 
stengels en bladeren maken. Dat kost energie. Dat is het moment om de plant een 
volgende behandeling te geven. Dit doet een gespecialiseerd bedrijf. Door middel 
van heet water (dat ook in de bodem bij de wortels wordt gebracht) krijgt de plant 
opnieuw op zijn ‘bast’. Door deze behandeling in het groeiseizoen (grofweg april t/m 
oktober) te herhalen kunnen we deze invasieve exoot klein krijgen. Het is wel een 
proces van lange adem en kan dus een paar jaar duren. 

mailto:buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com
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Staat je licht aan? 
Een derde van de fietsers heeft wel werkende 
fietsverlichting, maar gebruikt het niet. 
Waarom mensen de lampjes niet aanzetten, 
kan simpele redenen hebben zoals: Ze 
vergeten het. Of vinden het niet belangrijk 
genoeg voor een klein stukje.  
Niet alleen de ANWB wil het verkeer veiliger 
maken en fietsers eraan herinneren hun licht 
aan te zetten. Het idee: een sjabloon met de 
tekst: ‘zet je licht aan’, met een smiley erachter. Met uitwisbaar spuitkrijt kan het op 
het fietspad worden gezet op strategische en drukke punten, waar het ongeveer twee 
weken zichtbaar is en daarna verdwijnt. De BVZ doet actief mee aan deze actie. 
 
 
 
AED en Reanimatie 

Recent is er in de media bericht over voldoende aanwezigheid van 
AED’s in de Noordkop. Ook in onze wijk aan de garage van 
Zwanenbalg 1102 (vlakbij de entree) en verdere omgeving zijn 
AED’s geplaatst. Deze AED-kasten kunt u alleen openen als u in het 
bezit bent van een sleutel. Een sleutel kunt u krijgen bij de balie van 

het gemeentehuis op vertoon van een geldig EHBO-diploma of BHV-certificaat.  
Op de website www.rodekruis.nl is na invulling van uw postcode te zien waar een 
AED beschikbaar is en voor welke dagdelen/uren. Ook op www.hartstichting.nl vindt 
u de nodige informatie, onder het kopje Red levens in uw buurt. Voorts wil de EHBO-
vereniging Koegras - zoals al eerder bericht – bij voldoende belangstelling een 
cursus organiseren. Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen richt een mail aan 
secretaris@ehbo-julianadorp.nl 
 
 
 

 
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.  
Het plaatsen van een kerstboom is een goede traditie geworden in 
Zwanenbalg. De boom brengt samen met alle verlichting in uw tuin, 

onze wijk in een stemmige kerstsfeer. 
 

 
 

 
 

 
 
Tot slot wenst het bestuur van de bewonersvereniging u een prachtig najaar toe. 

http://www.rodekruis.nl/
http://www.hartstichting.nl/
mailto:secretaris@ehbo-julianadorp.nl


 5 

BEWONERSVERENIGING ZWANENBALG  

 
organiseert samen met de FRANCISCUSHOEVE een  

 

Lampionkeuring 
 

Zondagmiddag 11 november 2018 vanaf 17:30 tot 18:00 uur. 

 

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

bewoners van de Hoeve, maar ook de 

vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte 

welkom. 

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

belangstellenden mee! 

 

Zoals iedereen weet, is St. 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: …………………………………………………………… 


