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Voorwoord voorzitter BVZ 
Beste wijkbewoners, 
Op de site van de Bewoners Vereniging Zwanenbalg -  
http://www.zwanenbalg.info/ - is dit voorjaar gemeld, waarom de nieuwsbrief niet 
kon verschijnen en welke gevolgen de coronamaatregelen hebben op de 
jaaractiviteiten van  de BVZ. Ons bestuur is met in achtneming van de 1,5 meter wel 
een paar keer bij elkaar gekomen. Tijdens deze overleggen is op basis van de 
actuele situatie bezien of de BVZ in het nieuwe normaal kan opstarten. Dat is thans 
het geval. 
Inmiddels is de zomer bijna voorbij en gaat de BVZ  de draad weer oppakken. Het 
wijkboekje  met de daarin vermelde informatie is het eerste resultaat. 
 

Van het bestuur 
Statutaire oprichting BVZ  op 14 april 2000  

Officieel zijn we dit jaar als vereniging 20 jaar jong. Om dit te vieren ontvangen alle 
op 31 december 2019 betalende leden een mooi aandenken toegevoegd  bij deze 
Nieuwsbrief. 

 
De in 2020 aangemelde leden en nieuwe leden ontvangen de pen als welkom. Wilt 
u ook lid worden, zie de laatste blz. van deze nieuwsbrief. 

Niet alleen de pen, voor de (nieuwe)leden, maar ook is er gekozen voor een 
jubileumuitgave. Vandaar dat er voor dit keer is gekozen om de nieuwsbrief geheel 
in kleur uit te brengen. 
 
Algemene ledenvergadering. 
Door de maatregelen rond het coronavirus is de geplande ALV van 23 april komen 
te vervallen. 
De statuten verplichten de BVZ om binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 
een vergadering te houden – dit wordt dus niet gehaald. Om toch aan de minimale 
eisen te voldoen, is de kascontrole wel bij elkaar gekomen en is de kas 
gecontroleerd. Het accorderen van deze controle kan uitsluitend door de ALV 
worden gedaan  en al dan niet worden goedgekeurd. 

http://www.zwanenbalg.info/
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De BVZ beraadt zich ook over de manier van communicatie over de goedkeuring 
van de begroting 2020. Omdat deze goedkeuring nog niet heeft plaatsgevonden, 
zijn de uitgaven van de vereniging tot een maximum beperkt tot € 1000,-. 
 
De nieuw datum voor de ALV staat gepland op donderdag 15 oktober 2020. Schrijf 
deze datum in uw agenda. 
Omdat we nog niet weten wat het Coronavirus in de toekomst gaat doen, is het 
mogelijk dat ook deze vergadering van 15 oktober geannuleerd wordt. Voor de 
laatste informatie zie: http://www.zwanenbalg.info/. 
 
Kascontrole. Deze dient jaarlijks uitgevoerd te worden en geaccordeerd te worden 
tijdens de ALV. Maar als gevolg van het Corona is deze controle in het begin van het 
jaar niet uitgevoerd. 
Inmiddels (augustus) heeft de controle door de kascommissie wel plaatsgevonden. 
De kascommissie heeft haar goedkeuring aangegeven. Uiteindelijk kan het 
accorderen alleen plaatsvinden tijdens de ALV van 15 oktober. Echter als gevolg van 
Corona, is het mogelijk dat we op het laatste moment de ALV weer moeten 
uitstellen.  
 
Nieuwsbrief Zwanenbalg blijft in huidige lay-out 
Het wordt de tweede jaargang dat we het blaadje in deze lay-out uitbrengen. Dit is 
besloten naar aanleiding van de meerdere positieve reacties over de nieuwe lay-
out. 
 
Aangepaste agenda BVZ 

• Algemene Leden Vergadering staat nu gepland op 15 oktober 2020; 

• De jaarlijkse Motortoerdag van 23 augustus 2020 heeft inmiddels 
plaatsgevonden, omdat deze op een veilige 1,5 meter uitvoerbaar was. 

• Burendag 2020 van zaterdag 26 september 2020 gaat NIET door.  

• Sint-Marten 2020: woensdag 11 november staat gepland (afhankelijk van 
de op dat moment geldende Corona-maatregelen). 

 
Contacten met de gemeente 
Zoals u wellicht weet zijn de contacten de afgelopen jaren – als gevolg van 
gemeentelijke reorganisaties – zeer beperkt geweest. Gelukkig hebben we weer 

http://www.zwanenbalg.info/
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een aantal vaste contactpersonen, zoals reeds is vermeld in de nieuwsbrief van 
november 2019, en zullen de contacten beter  verlopen.  
Een aantal te bespreken (en soms terugkerende) onderwerpen zijn: 
 

• De verlichting bij de fietspaden (oude verlichtingsarmatuur); 

• Fietspaden die langdurig onder water blijven bij grote neerslag; 

• Groenvoorziening in- en rond de wijk, zoals snoeibeleid, type planten en 
ongewenste plantentype (zoals de Japanse 1000 knoop); 

• Ervaringen met de nieuwe kleinere aanlegsteiger bij de entree van de wijk; 

• Inzet/tips wijk agent naar aanleiding van inbraak(pogingen) binnen 
Zwanenbalg en omgeving. Zie ook  in deze nieuwsbrief een apart artikel  
hierover; 

• De bewustwording van de beveiliging binnen de wijk vergroten, middels het 
aangeven van het belang van onze “Buurtpreventie-app”, en het belang van 
het goed afsluiten van uw woning, ook bij “even weg zijn…”; 

• Inventariseren van de mogelijkheid, behoefte en mogelijke locatie van een 
zogenaamde “Doe-tuin”, eventueel met een Jeu de boules baan; 

• Stimuleringsactie gemeente aanleg zonnepanelen en ontstane (mogelijke) 
problemen met het terug leveren van de energie, als gevolg van 
overbelasting van elektra-netwerk. 

 
Voor meer informatie over onze vereniging kunt u terecht op de site 
www.zwanenbalg.info 
 
Zonnepanelen 
In de vorige nieuwsbrief van november 2019 en via de buurt-app en onze website 
hebben we u geattendeerd op problemen met de omvormers van de 
zonnepanelen. 
Doordat binnen onze wijk steeds meer zonnepanelen op de daken worden 
geplaatst, wordt de terug geleverde energie te groot voor het elektriciteitshuisje bij 
de ingang van de wijk. 
Gevolg is dat sommige omvormers uitschakelen (op beveiliging). Als dit gebeurt dan 
worden uw zonnepanelen uitgeschakeld. Dat betekent dat u dus geen energie terug 
levert. Dus uw meter loopt niet terug. 
Inmiddels is bekend dat minimaal 16 wooneenheden in de wijk ook dit probleem 
constateren. 

http://www.zwanenbalg.info/
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Het is bij Liander, na vele meldingen, een bekend probleem. Aan sommige melders 
heeft Liander, telefonisch gemeld dat men 19 oktober het elektriciteitshuisje gaat 
aanpassen. Helaas zijn al deze meldingen telefonisch. Niemand heeft een brief 
ontvangen met de vermelding van 19 oktober. 
Het is dus afwachten wat Liander gaat doen. 
 
 
 

AED in Zwanenbalg 
Regelmatig krijgen wij vragen over een automatische externe defibrillator (AED) 
binnen de wijk Zwanenbalg. 
Binnen de wijk hebben we inderdaad de beschikking over een AED. Deze  

hangt aan de garage van Zwanenbalg 1102 (vlakbij de entree) 
en is bereikbaar door personen die AED-gecertificeerd zijn en 
de beschikking hebben over de sleutel om de kast te openen. 
Dit betekent dat slechts een beperkt aantal personen hier bij 
kunnen. 
Hoe werkt dit dan bij een noodsituatie. 
Constateert u of vermoedt u dat iemand een hartstilstand 

heeft, bel dan 112 !! Zet uw telefoon op de speaker en geef de melding door. 112 
zal u zoveel mogelijk assisteren met wat u moet doen. In de tussentijd waarschuwt 
112 ambulance en andere hulpdiensten, waaronder de gecertificeerde AED 
personen in de buurt. Deze AED personen spoeden zich naar de AED, nemen deze 
mee naar het slachtoffer. Vaak is de ambulance dan ook al gearriveerd of zal 
spoedig arriveren. 
 
Bent u niet gecertificeerd, dan kunt u de kast van de AED ook niet openen, immers 
u beschikt niet over de sleutel. 
Wilt u wel hulp kunnen bieden met de AED, dan dient u een cursus te volgen en 
zich aan te melden voor de AED-kast. 
AED-cursus wordt o.a. verzorgd door de EHBO-vereniging Koegras 
(http://www.ehbo-julianadorp.nl/). 
Meer informatie over AED vindt u op de volgende site: http://www.ehbo-
julianadorp.nl/?p=1&a=mod_news-view-item&id=6 
 

http://www.ehbo-julianadorp.nl/
http://www.ehbo-julianadorp.nl/?p=1&a=mod_news-view-item&id=6
http://www.ehbo-julianadorp.nl/?p=1&a=mod_news-view-item&id=6


 

 
6 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020 
Het bestuur nodigt alle leden van de BVZ van harte uit 
om de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen 
op donderdag 15 oktober 2020. Opening van de 
vergadering is om 19.30 uur. De vergadering zal plaats 
vinden in “Ontmoetingscentrum de Verbinding”, het 
voormalige wijksteunpunt, Boterzwin 3476. 
We letten op de geldende coronamaatregelen. In deze ruimte is de 1,5 meter 
maatregel uitvoerbaar en gelet op de opkomst van andere jaren zal het aantal 

bezoekers onder  het 
afgevaardigde maximumaantal 
blijven.  
 
Graag nodigen wij ook de nieuwe 
bewoners van 
Zwanenbalg/Callantsogervaart uit 
om op deze avond kennis te maken 
met het bestuur en de leden van de 
BVZ. 
Ook voor u is het interessant te 

weten wat de BVZ doet. Vanaf 19.00 uur bent u welkom, er staat een kopje koffie 
of thee voor u klaar. Zorg dat u er bij bent! 
 
Waarom de ALV bijwonen? 
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 15 april 2019 
5. Terugblik 2019 
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6. Financieel jaarverslag 2019 
7. Verslag Kascommissie2019 en benoeming Kascommissie 2020 
8. Begroting 2020 
9. Bestuurssamenstelling- en verkiezing. 

a. Voorzitter en webmaster: Gaike Dalenoord; 
b. Penningmeester: Arie ten Boekel, aftredend en herkiesbaar; 
c. Secretaris (waarnemend): Klaas Visser;  
d. Ondersteuning bestuur: Cok van der Zalm en Fred van der Ploeg; 
e. Verkiezing bestuurslid (elk nieuw bestuurslid blijft 3 jaar).  

10. Beleid 2020 en activiteiten van het BVZ-jaarplan 2020 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting 

 
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 15 april 2019 eerst thuis inzien, kijk dan op de 
website van de BVZ http://www.zwanenbalg.info/Verslagen%20ALV.htm.  
 

Punt van aandacht: 
 
We zijn dringend op zoek naar 
nieuwe bestuursleden. Vooral 
voor de functie van secretaris. 
Maar ook ondersteuners van het 
bestuur zijn welkom. Heeft u 
geen ervaring, dat is geen 
probleem. Uiteraard krijgt u de 
volledige steun van de andere 
bestuursleden. 
Het belangrijkste is dat we binnen het bestuur, nieuwe bestuursleden mogen 
verwelkomen. 
 

 

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
http://www.zwanenbalg.info/Verslagen%20ALV.htm
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Ervaringen met onderhoud aan de woning 
 
In onze wijk Zwanenbalg zijn regelmatig verschillende busjes van 
onderhoudsbedrijven te zien, waaruit blijkt dat vele eigenaren het onderhoud aan 
hun woning uitbesteden. De ene keer is dat een bedrijf uit Den Helder/Julianadorp 
en de andere keer één van verder weg. Voor het cv-onderhoud en/of installatie van 
zonnepanelen is Wilms Den Helder actief of het landelijk bedrijf Feenstra. Voor 
installatiewerk, verbouwingen en/of schilderwerk verschijnen verschillende 
bedrijven. Uit al die ervaringen van eigenaren zou kunnen blijken welke vakman 
ook voor andere eigenaren is aan te bevelen. Ook zou het desbetreffende bedrijf 
benaderd kunnen worden voor korting aan de leden van de BVZ.  Daarom aan u de 
vraag welke goede en slechte ervaringen u heeft met de door u ingeschakelde 
bedrijven. Uw reactie graag aan bvzwanenbalg@gmail.com 
 
Bij een grotere verbouwingen of aanpassing aan de woningen zijn soms originele 
stukken als bouwtekeningen, sonderingen en/of constructieberekeningen 
noodzakelijk. Die informatie is op te vragen via: 
http://www.denhelder.nl/inwoner/product/bouwvergunning-opvragen. 
  
Omdat de woningen uit de BVZ woonwijk ouder dan 10 jaar zijn, zijn deze gegevens 
verplaatst naar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Om de gegevens daar op 
te vragen kunt u gebruik maken van de volgende link: 
https://bouwdossiers.archiefalkmaar.nl/  
 
Tot slot. Het is handig indien u een uitgebreide fotorapportage maakt voor de 
aanvang van de verbouwing. Zo kunt u altijd zien hoe de situatie is/was voor de 
verbouwing. Ook heeft u mogelijk bewijzen op eventuele schade op de bestaande 
bebouwing welke is veroorzaakt door de verbouwing. Ook tijdens de verbouwing is 
het raadzaam regelmatig foto’s te maken. Zo kunt u later zien hoe bv leidingen 
lopen, enz. 

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
http://www.denhelder.nl/inwoner/product/bouwvergunning-opvragen
https://bouwdossiers.archiefalkmaar.nl/
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Cv-ketels worden veiliger door wettelijke certificering  
 
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft geconcludeerd dat ongevallen als 
gevolg van koolmonoxidevergiftiging vaak het gevolg zijn van handelen of nalaten 
van handelen door installateurs van verbrandingstoestellen. De minister van BZK 
wil daarom een wettelijk verplichte procescertificering voor installatiebedrijven en 
installateurs van gasverbrandingsinstallaties. Het wetsvoorstel (35 022 Wijziging 
van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering 
voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties) voorziet in een uitwerking 
van het stelsel bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (AMvB). Met de 
introductie van dit stelsel wordt beoogd de kwaliteit van werkzaamheden aan 
gasverbrandingsinstallaties (gastoestellen, inclusief de bijbehorende luchttoevoer 
en rookgasafvoer) te verbeteren, teneinde het aantal koolmonoxideongevallen te 
reduceren als gevolg van het handelen of nalaten van handelen door installateurs. 
De Tweede Kamer heeft die wettelijke regeling voor gasverbrandingsinstallaties 
aangenomen op 28 mei 2019. De Eerste Kamer heeft tevens ingestemd door het 
besluit op 25 juni 2019 als hamerstuk af te doen. De bedoeling is, dat vanaf 2021 
alleen gecertificeerde verwarmingsbedrijven met vakbekwame monteurs mogen 
werken aan cv-ketels, geisers en gashaarden. Met de certificering moet het aantal 
ongevallen door koolmonoxide verminderen. 
 
 

Tips: Voorkom dat bij jou wordt ingebroken 
Zoals u wellicht hebt vernomen, is aan het begin van het dit jaar Julianadorp 
bezocht door “dievengilde”. 
Ook Zwanenbalg/Callantsogervaart is bezocht. 
Het geeft maar weer aan dat dit onze aandacht verdient en u het belang van 
alertheid verdient.  

• Dit kan via de Buurtpreventie en geeft ook aan het belang van deze App. 
(wilt u lid worden zie onze site www.zwanenbeld.info”)  

• Maar ook het afsluiten en preventiemaatregelen aan- en om uw woning. 
Hier onder een aantal tips. Waarschijnlijk zult u aangeven dat deze eigenlijk 
bekend zijn. Maar soms….. 

• Hoe goed en duurzaam uw sluitwerk op de woning ook is. Als u deze niet- 
of voor maar een deel gebruikt, dan heeft ook zwaar sluitwerk geen effect. 
Gebruiken dus!! 

https://www.eerstekamer.nl/begrip/algemene_maatregel_van_bestuur
http://www.zwanenbeld.info/
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De donkere uren is een geliefd moment van het dievengilde, maar zijn geen 
gestelde tijden. 
Om de preventie te versterken kunt u uw woning laten keuren en aanpassen zodat 
deze voldoet aan politiekeurmerk Veilig Wonen. Laat u hierover adviseren door een 
gecertificeerde adviseur. 
 
Deuren en ramen sluiten 
De eerste tip is een open deur, of juist een gesloten deur dus. Inbrekers kunnen een 
deur die niet op slot is gedraaid in een paar seconden open krijgen. En let ook 
vooral op de achterdeur: uit onderzoek van de Nationale Inbraakpreventie Weken 
blijkt dat dit de favoriete ingang is van menig inbreker. Draai dus alle deuren en 
ramen op slot en bewaar de sleutel niet in het slot. Heb je een voordeur met 
meerdere sloten: gebruik die ook. 
 
Goed hang- en sluitwerk 
De deur op slot draaien is één ding, maar dan moet het wel een goed slot zijn. 
Schroefjes aan de buitenkant zijn bijvoorbeeld een slecht teken: je wil niet dat een 
dief met een schroevendraaier zo je huis binnenkomt. Met (professioneel) 

gereedschap kunnen 
inbrekers een slot uit de 
deur breken, of 
bijvoorbeeld de cilinder 
(waar je sleutel in gaat) 
eruit trekken. „Investeer in 
gecertificeerd hang- en 
sluitwerk (te herkennen 
aan de SKG-sterren) en 
zorg voor verlichting bij 
elke bereikbare deur”. Ook 
bestaan er anti-

inbraakstrips, maar die zijn niet verplicht voor het politiekeurmerk. 
 
Lichten aan 
„Een inbreker zoekt naar huizen waar niemand aanwezig is. Een volledig donkere 
woning is een soort uitnodiging”. „Eigenlijk moet je alle lichten aan laten die je ook 
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aan zou hebben als je wel thuis zou zijn.” Als je op vakantie bent, kun je je buren 
inschakelen om ervoor te zorgen dat je huis bewoond lijkt, door gordijnen open en 
dicht te doen en de brievenbus leeg te laten halen. Ook zijn er automatische 
lichtschakelaars. 
 
Let op klimmateriaal 
„Eigenlijk alles tot 3,5 meter hoog is bereikbaar. Beveilig balkondeuren en ramen 
boven dus hetzelfde als deuren en ramen op de begane grond. Inbrekers zijn steeds 
jonger en kunnen goed klimmen”. Je kunt het inbrekers moeilijker maken als je je 
kliko hebt vastgemaakt en geen schutting kiest die als trap dienst kan doen. 
Maar ook een ladder/trap welke om en rond het huis ligt is prima gereedschap voor 
de dievengilden. Opbergen dus, of zorg dat deze middels bijvoorbeeld een ketting 
en slot, vast ligt. 
 
Camerabeveiliging 
Camera’s worden steeds beter en betaalbaarder, maar je moet er ook weer niet te 
veel van verwachten. „We zien niet in de cijfers terug dat inbraken vaker worden 
opgelost. Het kan je een veiliger gevoel geven en dat is waardevol. Maar in de 
eerste plaats moet de basis op orde zijn, dus deuren en ramen dicht, goed hang- en 
sluitwerk en doen alsof je aanwezig bent. Een camera kan als extra paar ogen 
fungeren maar alleen als je ook alert bent.” 
Wilt u gebruik maken van een dummy-camera (gezien de prijs) zorg dan minimaal 
dat er infrarood-leds in zitten en branden. ’s Avonds zijn deze leds zichtbaar aan 
een lichte gloed. Ziet men deze niet, dan weet de dievengilden dat de camera niets 
voorstelt. 
 
Alarmsysteem 
Voor een alarmsysteem geldt eigenlijk hetzelfde. „Het kan je een gevoel van 
veiligheid geven, maar het alarm gaat pas af als de inbreker al binnen is. Dat wil je 
juist voorkomen. Ook maakt het uit hoe je de opvolging van je alarm geregeld hebt: 
wordt de politie ingeschakeld of een beveiligingsbedrijf? Hoe snel zijn ze ter 
plaatse? En zorg dat het niet te vaak afgaat vanwege de kat of kinderen.” 
 
 
 
 



 

 
12 

Punten van aandacht voor de buren, als u een aantal dagen weg bent 

• Kijk even naar de voordeur. Ligt er bv een takje tegen de voordeur. 

• Deurbel: Is deze ingedrukt, bv met een tandenstoker. 

• Slot van voordeur: is daar bv plakband op geplakt? 

• In onze wijk hebben we grote tuinen waar vaak ook een (tuin)schuur staat. 
Vaak ligt hier kostbaar gereedschap in, maar ook middelen om een verdere 
inbraak te vergemakkelijken. Kortom, zorg dat deze ook voorzien is van 
goed sluitwerk en gebruik deze ook. 

 
 

Huisvuil in de ondergrondse containers 
Steeds frequenter wordt er geconstateerd dat huisvuil niet in de container wordt 
geplaatst. Meestal is de oorzaak dat de container geblokkeerd is door defect of dat 
deze vol zit. Gevolg is dat sommigen het huisvuil aan de buitenkant van de 
container zetten. 
Uiteraard is dit niet de bedoeling, reden is dat dit de wijk ontsiert en dat vogels 
(meeuwen, enz.) de zakken opentrekken en voor veel meer rommel zorgen. 
Uiteraard is het onplezierig als de container niet werkt, maar wist u dat uw pas op 
drie containers werkt? Twee binnen Zwanenbalg (bij ZW 1301 en ZW 1711) en 
buiten Zwanenbalg ook een derde container nabij Wierbalg 2701 werkt. 
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Als een container blokkeert kunt u dit melden aan 0800-0700. Zo zorgt u dat de 
container zo spoedig mogelijk weer bruikbaar is en voorkomt u dat anderen met 
het zelfde probleem geconfronteerd worden. 
Hartelijk dank voor de medebewoners van onze mooie woonwijk. 
 
Recent (26 augustus) was het weer mis en is er huisvuil gedumpt. Hier staat een 
boete op van € 95. Daar komt nog € 9,- administratiekosten bij. 
Als HVC of BOA kan nagaan, wie het huisvuil zo achter laat, komt daar nog extra 
€400,- boven op aan opruimkosten. 
Dat er gecontroleerd en gemeld wordt, is duidelijk aan de onderstaande foto’s. 
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Betalen contributie lidmaatschap 2020 
Nog niet ieder lid heeft zijn/haar lidmaatschap 2020 betaald. Het verzoek aan u is 
dit te controleren. Heeft u de contributie nog niet overgemaakt, dan vezoeken wij u 
dit nog te doen. 
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 
 
 

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

 
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/ 
 

http://www.zwanenbalg.info/
mailto:buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com
https://www.buurtpreventiedenhelder.nl/
http://www.zwanenbalg.info/
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Zwanenbalg motortoerrit 2020 
 
De jaarlijkse BVZ motortoer was anders dan andere jaren. Door de 
coronamaatregelen voor de gezondheidszorg konden we geen gebruik maken van 
de blokhut van de Hoeve om voor vertrek met een kop koffie de tocht door te 
spreken. Dit gebeurde nu op de parkeerplaats bij de motoren. De 
weersverwachting was voor het motorrijden niet optimaal. Het zou een dag worden 
met hier en daar en bui. Toen we even over negen de motoren bestegen was het 
dus niet de vraag óf het zou gaan regenen maar meer wanneer en hoeveel. Onder 
het motto “geluk dwing je af” werd besloten niet onderweg te stoppen om de 
regenkleding aan te doen en het beste er maar van te hopen. Het pakte goed 
uit…..slechts 1 buitje tegen het stof. De door Wilfred Muilwijk uitgezette route was 
er weer eentje zoals die moet zijn: smalle weggetjes, veel bochten, mooie dorpjes, 
prachtige vergezichten en dat 245 km lang. Op gezette tijden werd gestopt voor 
koffie en lunch en alles ging voorspoedig totdat we de veerboot bij Velzen over het 
Noordzeekanaal moesten nemen. Het was zo druk dat we twijfelden of we zouden 
wachten of terugrijden en de tunnel nemen. We besloten te wachten ( we hadden 
tenslotte niet voor niets mondkapjes meegenomen) en het tijdverlies voor lief te 
nemen. Na een uur stonden we aan de overkant en konden we de tocht 
voortzetten. Omdat we de dag niet in de blokhut met een drankje en een hapje 
konden nabespreken en het te laat was om ergens te gaan zitten, werd even voor 
Julianadorp op een parkeerplaats afscheid van elkaar genomen en ging ieders zijns 
weegs. De algehele mening van de negen deelnemers was dat het een fijne trip was 
geweest en dat men volgend jaar weer van de partij zal zijn. 
 
 

 Foto 2019. 
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Zwanenbalg doet licht uit op zaterdag 24 oktober 2020 

Op 24 oktober 2020 is het nacht van de nacht.  Een landelijk evenement om 
aandacht te vragen voor onder andere licht vervuiling. Onze wijk leent zich bij 
uitstek om die zaterdagavond en nacht te genieten van het duister. Laat het donker 
donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht.  
 
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- 
en Milieufederaties. Tijdens de Nacht van de Nacht worden er door het hele land 
honderden evenementen georganiseerd in het donker en doven honderden 
bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting. Dit jaar 
wordt de Nacht van de Nacht voor de 16e keer georganiseerd op zaterdag 24 
oktober 2020. Doof voor één nacht uw lichten in tuin en oprit. 
 
 

Lampionkeuring 
 
Woensdagmiddag 11 november 2020 vanaf 17:30 tot 18:00 uur. 
 
De bedoeling is om dit jaar ook weer een lampionnen-
versier feest te organiseren. 
Uiteraard hopen we dat deze door kan gaan, maar het is 
afhankelijk wat het vervelende Corona nog gaat doen. 

Als deze door kan gaan krijgen 
jullie 2 weken van te voren nog een uitnodiging.  
Als je mee wilt doen, moet je je inschrijven, en 
moeten we algemeen rekening houden met de 1,5 
meter.  
Het kan zijn dat de keuring van de lampionnen buiten 
gebeurt, dit afhankelijk van Corona en het weer. 
We hopen dat het door kan gaan, dus houdt de 
uitnodiging in de gaten. 


