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Voorwoord 

Voor u ligt de “najaarseditie” van de nieuwsbrief Bewoners Vereniging Zwanenbalg. 
Dit jaar het laatste wijkboekje. Een mooie gelegenheid om terug te blikken op een 
aantal berichten uit vorige edities en/of een stand van zaken te geven op actuele 
ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief wordt wederom uw mening gevraagd - zoals 
eerder over “Mooi Ecologisch Zwanenbalg” - , maar thans over uw eventuele 
problemen met zonnepanelen en uw ervaring over onderhoudsbedrijven. Tot slot 
dank aan de activiteitencommissie en de betrokken leden bij de gehouden 
activiteiten in 2019. Uw inspanning was weer geweldig. Ook dank voor de 
aangeleverde stukjes voor deze nieuwsbrief. Mag de BVZ ook in 2020 op uw steun 
en inzet rekenen? Voor de resterende onderwerpen wordt verwezen naar de 
inhoudsopgave. 
 

Van het bestuur. 

Contacten met de gemeenten 

• Hobbels (door boomwortels) in het fietspad  
Dit was kantje boord, dat dit op korte termijn hersteld zou worden. 
Doordat we als BVZ richting de gemeente de druk verhoogde, maar ook 
doordat er meerdere meldingen zijn gemaakt via “Makkelijk Melden” heeft 
de gemeente besloten de herstelling aan het fietspad toch naar voren te 
schuiven. Dank gemeente en we kunnen sinds een paar maanden weer 
trillingsvrij fietsen. 

• Verlichting van het fietspad (led).  
Vanuit de vereniging kregen we het verzoek om na te gaan wat voor 
nieuwe led verlichting geplaatst zou worden? Dit mede in het kader van de 
actie “mag het licht uit”. Er is aangegeven om de nadruk te leggen op 
verlichting die naar beneden is gericht (veiligheid) en zeker niet naar boven 
(i.v.m. de mooie sterrenluchten). Een dilemma, want dit deel van de wijk is 
ook redelijk donker. Om met beide belangen rekening te houden (veiligheid 
en behoud donkerte) heeft de BVZ bij de gemeente het verzoek neergelegd 
om extra aandacht te geven aan de veiligheid “richting beneden” maar ook 
rekening te houden met de richting naar boven (gewenste donkerte). 

• Nieuwe wijkconciërge 
Door afwezigheid van een wijkconciërge was dit contactpunt met de 
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gemeente voor de BVZ  niet te gebruiken. Naar aanleiding van ons verzoek 
en invulling van de genoemde functie hebben we weer een direct 
aanspreekpunt. Huidige wijkconciërge voor Julianadorp is nu Gitta de Jong, 
te bereiken via telefoonnummer 140223 en email gi.de.jong@denhelder.nl 
. 

• Japanse duizendknoop en andere groenvoorzieningen 
Tezamen met de gemeente houdt de BVZ de woekering van de Japanse 
duizendknoop in het oog. Een ander punt betrof het overdadig snoeien 
door/namens de gemeente van de potentillahagen op de gemeentelijk 
erfgrenzen. Velen (ook de BVZ) hadden weinig vertrouwen, dat de hagen 
weer zouden groeien/bloeien. Gelukkig is dat wel het geval geweest en 
dode planten zijn eind november vervangen 

• Visvlonder ingang wijk 
Het laatste nieuws vanuit de gemeente is, dat de visvlonder wordt 
teruggeplaatst. Wel iets anders gesitueerd, meer rekeninghoudend met de 
tuinen van de omgeving en kleiner in afmeting. Gepland staat om begin 
december een aanvang te maken, met de bouw van deze vlonder. 

• Subsidieaanvraag. 
Voor volgend jaar is er door BVZ wederom subsidie aangevraagd bij de 
gemeente. De afgelopen jaren hebben wij die ook keurig ontvangen, dank 
daarvoor. 

• Actie ANWB fietsverlichting 
Ook deze herfst heeft de BVZ de actie van de ANWB actief ondersteund 
met het spuiten van de slogan “fietsverlichting aan”. Het is niet alleen voor 
de fietser prettiger rijden, maar ook voor de andere verkeersdeelnemers 
noodzakelijk dat je bij slecht weer en donkerte gezien wordt. Dus zodra het 
donker wordt, fiets verlichting aan. 

• Speeltuin bij de Hoeve 
Hoewel het voor de kinderen er zeer aantrekkelijk uit ziet om er te spelen, 
is dit door de Hoeve niet toegestaan. Reden is de veiligheid. De 
speeltoestellen zijn niet meer gekeurd en geven een grotere kans op 
ongelukken waarvoor de Hoeve geen verantwoordelijkheid kan nemen. Het 
is dus geen onwil maar een veiligheidsaspect ter voorkoming van 
ongelukken.  

• Waaks? / Buurtpreventie 
Zoals u weet maken wij binnen de vereniging gebruik van een Buurt-app. 

mailto:gi.de.jong@denhelder.nl
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De functie van deze app is om elkaar op de hoogte te stellen van verdachte 
situatie. Ongeveer de helft van onze wijk is aangesloten op deze app. Als u 
lid bent, kan het natuurlijk zijn dat u zich wellicht afvraagt of deze nog goed 
werkt? Ben ik wel geheel gekoppeld? 
Om aan deze vraag een antwoord te geven, verzenden wij op 03-januari-
2020 een test app. 
Deze zal het volgende logo bevatten met de tekst dat het om een test gaat 
en dat u hier verder niet op hoeft te reageren. 

 
Bent u nog niet lid/aangesloten op de groep, dan kunt u dit aanvragen op 
het volgende mailadres: 
buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com 
Voor meer informatie over de buurtapp in het algemeen over de gemeente 
Den Helder, zie: https://www.buurtpreventiedenhelder.nl/, of onze 
webpagina: http://www.zwanenbalg.info/ 

 

Betalen contributie lidmaatschap 2019 / 2020 

 Het jaar 2019 loopt ten einde en de meesten van u hebben de contributie voor 
2019 voldaan. Ik hoop dat u de contributie voor 2020 nu, of in het begin van 2020 
overmaakt om te voorkomen dat aan het eind van het jaar leden schriftelijk 
verzocht moeten worden om de contributie alsnog over te maken. Dit neemt veel 
tijd en kost ook geld. 
Contributie overmaken op rek.nr. NL58 RABO 0330 6268 09 t.n.v. BEWONERSVER 
ZWANENBALG, graag uw huisnummer en contributie jaar vermelden. 
Bent u nog geen lid, dan kunt u lid worden door het overmaken van € 15,00 op 
rek.nr. NL58 RABO 0330 6268 09 t.n.v. BEWONERSVER ZWANENBALG en vergeet 
niet uw huisnummer en contributie jaar te vermelden. 
Zie voor opzeggen lidmaatschap op www.zwanenbalg.info.  
Uw penningmeester 

mailto:buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com
https://www.buurtpreventiedenhelder.nl/
http://www.zwanenbalg.info/
http://www.zwanenbalg.info/
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Mogelijke problemen met zonnepanelen. 

Van vele woningen in onze wijk Zwanenbalg zijn de daken belegd met 
zonnepanelen. In 2019 is het aantal toegenomen en de verwachting is dat ook de 
komende jaren in de wijk zonnepanelen zullen worden bij geplaatst. Prima 
natuurlijk voor milieu en onze portemonnee, maar een neveneffect kan zijn, dat het 
(wijk)netwerk (Liander), tijdens piekdagen de hoeveelheid terug geleverde energie 
niet aankan. Dit kan  tot gevolg hebben, dat de spanning (230 Volt) binnen het 
systeem van de zonnepanelen  gaat oplopen. Als deze spanning boven de 253 volt 
komt, schakelt de omvormer uit veiligheidsoverweging  automatisch uit en is er een 
storingsdip. 
 
Hoe ziet zo’n dip er uit en wanneer komen deze het meeste voor? 
Deze dippen komen voor wanneer het aller zonnigst is (dus bij helder weer en in de 
zomer). 
Een voorbeeld van 29 juli 2019 geeft het volgende beeld. Rond 14:00 uur schakelt 
de omvormer uit en rond 16:00 uur komt deze weer in bedrijf. 
Het kunnen ook kortstondige dippen zijn, zoals rond 13:00 uur. Omdat de 
omvormer ook echt uitgeschakeld wordt, moet men kijken naar een dip die 
helemaal nul (0) wordt. Dus niet een zoals hier, rond 12:00. 
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Natuurlijk kan de storing ook liggen aan de inregeling van de omvormer. Bij de 
inregeling wordt een tolerantie van het netwerk aangehouden van + of – 10% van 
230V zijn. Dat is dus 253V. Als deze te strak is ingeregeld (dus niet 10%, maar bv 
5%), dan valt deze ook eerder uit. In dat geval moet de monteur van de 
zonnepanelen de drempel opnieuw inregelen of uitleggen waarom afwijkend is 
geïnstalleerd. 
 
Door de toename van het aantal zonnepanelen in onze wijk kan de mogelijkheid 
bestaan, dat het probleem wordt veroorzaakt door overbelasting van ons 
elektriciteitsnetwerk binnen de wijk.  In dat geval is Liander aan zet, te weten het 
netwerk verzwaren of anders inregelen. 
 
U voelt hem waarschijnlijk al aankomen, twee partijen. De netwerkbeheerder 
(Liander) en uw leverancier van uw panelen en omvormer. Als de storing wordt 
aangemeld, bestaat de kans dat de één naar de ander wijst en u met het probleem 
blijft. 
De vraag is. Kunnen we mogelijk aantonen dat de storing bij de netwerkbeheerder 
ligt. Als dit laatste het geval is, moeten meerder bezitters van zonnepanelen 
hetzelfde probleem vertonen (dippen in de grafiek). 
 
Om dit uit te zoeken, vraagt de BVZ  u, of u in uw grafieken van uw zonnepanelen 
wilt nagaan of er ook dippen in zitten. 
Let op, hiervoor moet u niet naar huidige dagen kijken (weinig opbrengst) maar 
juist naar de piekdagen uit de maanden juni, juli en augustus. 
Indien u ook problemen constateert horen wij dit graag. Ook als u nog vragen heeft, 
kunt u uiteraard (mail)contact met ons opnemen: bvzwanenbalg@gmail.com (Gaike 
Dalenoord ZW 1318). 
 

Zwanenbalg motortoerrit 2019 

Op 11 augustus werd voor de 9e keer de Zwanenbalg motortoerrit gehouden. Er 
werd weer om 09:00 uur verzameld in de blokhut van de Boerderij en na de door 
Arie te Boekel verzorgde koffie en de briefings over rijgedrag en de route 
vertrokken negen enthousiaste motorrijders voor een toer van ongeveer 200 km. 
Het was de dag na de storm en ook nu stond er nog een stevig windje maar daar 

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
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hadden we uiteindelijk niet veel last van. We waren extra alert voor troep op de 
weg maar ook dat viel gelukkig reuze mee dus de vele bochten konden op normale 
snelheid genomen worden. De route moest twee keer worden aangepast vanwege 
het EK wielrennen in Alkmaar en het Dutch Valley Festival bij Spaarnwoude maar 
met lokale kennis in de groep en een goede navigator werden die hindernissen 
routineus genomen. De route werd hierdoor wel iets ingekort en een overtocht met 
een veerboot moest worden toegevoegd. Na een mooie rit waarbij de hier en daar 
spontaan opkomende buitjes toevallig werden omzeild waren we om 17:00 uur 
weer terug bij de Boerderij. Zoals te doen gebruikelijk werd onder het genot van 
een door de BVZ gesponseerd hapje en drankje nog even nagepraat waarbij de 
conclusie was: “Volgend jaar weer !” 
André Kerssemeijer 
 

 
 

Reacties op stelling “Mooi Ecologisch Zwanenbalg”  

In de nieuwsbrief van zomer 2019 is gevraagd om te reageren op de stelling over 
het behoud van een mooi ecologisch Zwanenbalg.  Met een cijfer van 1 t/m 10 is 
gereageerd op de 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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Het bestuur heeft op de voorgelegde stelling (slechts) 16 reacties ontvangen. 
Opvallend is dat 7 eigenaren de stelling waarderen met een 10 (geheel eens) en 2 
eigenaren met een 9. Eén eigenaar meldde een dikke nul en een andere eigenaar 
ontraadde verdere actie en gaf geen cijfer. Het totaal aantal reacties met de 
gegeven waardering is in onderstaande tabel weergegeven. 
Cijfer-> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aantal-> 1x 0x 0x 0x 0x 1x 3x 0x 1x 2x 7x 
 
Op basis van de scores kan worden afgelezen, dat het aantal “eens stemmers” in de 
meerderheid is.  Het bestuur zal met deze uitkomst verder geen actie ondernemen. 
Dit omdat de scores uitersten laten zien. Een andere reden is ook, dat het 
merendeel van de bewoners niet heeft gereageerd en onbekend is wat die 
zwijgende meerderheid vindt. 
 
Nochtans blijft het bestuur van mening, dat elke eigenaar binnen de wijk 
Zwanenbalg zich verantwoordelijk moet voelen/gedragen voor het aanzien en 
behoud van een mooi ecologisch Zwanenbalg. Het onderwerp zal in de Algemene 
ledenvergadering van voorjaar 2020 nog eens worden toegelicht.  
 

Plicht tot aanlijnen en opruimen poep in Zwanenbalg 

Naar aanleiding van het besluit van de gemeente Den Helder om strenger te gaan 
controleren of hondenbaasjes hun huisdier aanlijnen waar dat moet en de 
uitwerpselen opruimen, heeft het N-H-dagblad hun lezers gevraagd te reageren op 
de stelling “hard optreden tegen 
hondenpoep”. Uit het krantenbericht 
van half september 2019 blijkt, dat 80% 
van de lezers van het NH-dagblad het 
eens is met die stelling en uit de 
gepubliceerde reacties wordt duidelijk 
dat de regels uit de 
hondenpoepplattegrond op vele 
plekken worden overtreden. Voor onze 
wijk Zwanenbalg is reeds in de nieuwsbrief van voorjaar 2019 gemeld, dat de wijk 
Zwanenbalg is aangewezen als een gebied waar honden moeten zijn aangelijnd en 
waar een opruimplicht geldt. Graag nogmaals uw aandacht. 
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Burendag 2019  

Na weer een goede voorbereiding van de commissie van activiteiten, waren we er 
helemaal klaar voor. Iedereen had een uitnodiging in de brievenbus gekregen en er 
hing weer een grote banner als herinnering bij de ingang van Zwanenbalg. 
 
Voor ons als commissie 
was het alleen nog maar 
hopen op goed weer en 
veel buren. 
Helaas hebben we het 
weer niet in de hand en 
was de voorspelling ons 
ook niet erg goed gezind. 
Toch konden we de 
activiteiten die we hadden 
georganiseerd, op het 
springkussen na, allemaal 
uitvoeren. Het werd zelfs 
een groot succes. Het 
thema Vissen kwam in alle spelletjes terug. De kinderen mochten vis happen, 
waarbij er een heerlijke grote dolfijn aan een touwtje hing. Door de enorme wind 
(windkracht 6) was dit nog geen eens een makkelijke klus. Ook was er eendjes 
vangen Er mochten drie eendjes gevangen worden, waar dan een aantal punten op 
stonden. Blik gooien (waar sierlijke vissen opgeplakt waren) was ook weer een 
groot succes. Dolfijnen vangen viel evenals vorig jaar weer in zeer goede handen. 
Volwassenen, de bewoners van de Hoeve en alle kinderen konden er geen genoeg 
van krijgen… 1 voor 1 vielen de dolfijnen naar beneden, maar welke eerst? Helaas 
heeft niemand ze allemaal gevangen… In de blokhut kon er geknutseld worden, 
natuurlijk ook in het thema van vissen. En in de woonkamer van de Hoeve kon er 
zelfs een vissencake versierd worden. Met de meeste spellen waren punten te 
verdienen, waarbij het de vraag was wie wint er de GOUDEN VIS?? Terwijl de 
kinderen alle spellen afwerkten konden de buren onder het genot van een lekker 
warm kopje koffie of thee gezellig met elkaar jeu de boules of gewoon lekker 
kletsen.  
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Om half vier, waren alle spellen gespeeld en konden de punten geteld worden. Een 
spannende strijd, waarbij je een beetje handig moest zijn om veel punten binnen te 
krijgen én ook gewoon veel geluk moest hebben! De GOUDEN VIS werd bij de 
kinderen gewonnen door Tim. Hij kreeg mooie gouden vissen (heel klein schaaltje) 
en ook nog een zak vissendrop. Bij de bewoners van de Hoeve was het Henk, die 
toch wel de meeste punten bij het dolfijnvangen had gesprokkeld en dus had 
gewonnen! Ook was er nog een troostprijs voor Jill die gewoon het meeste pech 
had van allemaal, ze viste maar een paar punten op bij de eendjes en bleef 
daardoor achter bij de anderen aan punten. Dit leverde haar wel een heerlijke zak 
drop op als troostprijs. 
 
Na de prijsuitreiking verplaatsten we, omdat het regende naar de blokhut. Het was 
een gezellige opkomst en er waren heerlijke hapjes, zowel een visschotel als een 
schaal met lekkers van de slager. Ook sushi kon natuurlijk bij dit thema niet 
ontbreken. Gelukkig knapte het weer tussen door toch nog even op, waardoor de 
kinderen nog heerlijk buiten konden spelen en er iets meer ruimte in de blokhut 
kwam. Iedereen genoot van de hapjes en drankjes en vooral van de gezellige sfeer. 
 
Om 17.00 uur hielp iedereen even mee om op te ruimen, waardoor we al vrij snel 
allen weer huiswaarts konden. Een aantal buren hebben ons extra geholpen met de 
voorbereidingen en bij de spelletjes. Een ieder bedankt voor jullie inzet. Met elkaar 
kunnen we er altijd een paar gezellige uurtjes van maken!! 
 

11 november is de dag,  

dat de kindertjes van Zwanenbalg hun lampionnen keuren mag…. 
Maandag 11 november was het weer zover… Voor de kinderen die al weken aan 
hun lampion geknutseld hadden een spannende dag. Welke lampion is het mooist 
dit jaar en wie zingen er de mooiste of grappigste liedjes? De activiteitencommissie 
had er weer een gezellige sfeer van gemaakt, het pad naar de blokhut van de hoeve 
was versierd met allemaal gekleurde lampjes en ook de blokhut zelfs, als de 
woonkamer in de Hoeve was versierd met allemaal lichtjes en lampionnen. 
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Om 17.00 uur kwamen de eerste kinderen al hun lampion laten zien. De opkomst 
was goed en de jury, kreeg het zelfs erg druk, waardoor er buiten een wachtrij 
ontstond, maar door de gezellige lichtjes en de klanken vanuit de blokhut was dat 
helemaal niet erg. Totdat de regen roet in het eten gooide. Gelukkig zaten de 
meeste kinderen al lekker warm in de huiskamer met een heerlijk plakcake en 
lekkere limonade, koffie of thee verzorgd door Ria en … gezellig te wachten op de 
prijsuitreiking. 
Om half zes wist de jury, bestaande uit buren Mirjam, Henk en René samen met de 
bewoners van de 
Hoeve Claudia, Eric, 
Quinten en Jurjen, 
na een flink beraad 
wie winnaars 
waren. 
Bij de allerjongste 
was het Storm, die 
net als Siem een 
mooi eendje had 
gemaakt in een 
weerbestendig 
plastic bus. Storm 
durfde wel te 
zingen samen met 
mamma en bij de prijsuitreiking zong hij het liedje heel stoer nog een keer samen 
met papa. 
Bij de middelste groep, kon de jury ook bijna niet kiezen. Alle lampionnen waren zo 
mooi gemaakt en iedereen zong een mooi liedje. Jill die het zingen ook wel een 
beetje spannend vond had met haar vlinderlampion gewonnen en kreeg net als 
Storm ook een mooi cadeau. 
Bij de oudste groep was er wel een heel speciaal duo. Mara en Lieke, hadden 
zonder het van elkaar te weten allebei dezelfde lampion gemaakt op school. Mara 
had een statische cactus en Lieke een swingende cactus. Het duo zong ook nog een 
eigen gemaakt raplied, waar dit jaar Tim niet tegen op kon boxen. Mara en Lieke 
hebben het lied tijdens de prijsuitreiking door de Hoeve laten galmen en kregen 
samen de eerste prijs, maar hoe ze dat gaan verdelen dat weet de jury ook niet.  
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Tot slot waren de bewoners van de hoeve aan de beurt. Die dit jaar wel de grootste 
groep vormde met elkaar. Er was flink beraad gehouden door de jury, want 
makkelijk was het niet. Zo had Claudia een mooie lampion gemaakt van een 
melkpak en zat Henk te glunderen met een vleermuis als lampion. Maar de jury was 
het helemaal eens met elkaar dit jaar won Sjaak die het mooiste lied zong en een 
ware olifant had meegenomen als lampion!  
De prijsuitreiking was af, bij de deur kregen alle kinderen nog een zakje chips en 
konden ze gaan lopen met hun lampion, gelukkig was het de eerste 30 minuten 
redelijk droog, maar daarna was de lol er snel af en zijn de meeste kinderen drijfnat 

naar huis gegaan       
Volgend jaar hopelijk beter weer en vergeet niet een vriendje of vriendinnetje, 
kleinkinderen, neefjes of nichtjes iedereen is welkom… Wie maakt er volgend jaar 
de mooiste lampion? 
Buren Arie en Gaike hebben een aantal foto’s gemaakt welke op onze site te zien 
zijn. 
Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet. 
 
 

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 wordt bekostigd door de betalende 
leden van onze bewonersvereniging. 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 prachtige 
wintermaand toe. 


