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Voorwoord voorzitter BVZ, 
 

Beste wijkbewoners, 
Hopelijk gaat het allemaal goed met uw gezondheid en uw naasten. We leven 
op dit moment in een rare tijd. Van uit het bestuur lopen de contacten met de 
bewoners, de gemeente, activiteitencommissie BVZ en bestuursleden wat 
lastig, als gevolg van Corona. Zoals u ook hebt kunnen lezen in de nieuwsbrief 
van najaar 2020 alsook als laatste nieuws op onze website 
www.zwanenbalg.info/ moesten de bekende jaaractiviteiten worden afgelast en 
kon de uitgestelde algemene ledenvergadering (van 15 oktober 2020) geen 
doorgang vinden. Omdat ook de komende tijd beperkende maatregelen zullen 
gelden, zal  het bestuur van de Bewoners Vereniging Zwanenbalg (BVZ) tot 
nader orde als uitgangspunt hanteren dat wanneer het niet kan zoals het moet, 
het dan maar moet zoals het kan. Bij de verschillende onderwerpen zal indien 
nodig het bovenstaande uitgangspunt worden toegelicht. 
 
Geen goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering verslagjaar 2019  
Zoals half oktober 2020 op de website is gemeld, zou in de afgelaste ALV van 15 
oktober 2020 het bestuur zijn jaarverslag over 2019 uitbrengen over de gang 
van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. De overlegde balans en 
de staat van baten en lasten dienden voorts ter goedkeuring. Op de site is 
aangegeven, dat het bestuur besloten heeft het verslagjaar 2019 zonder 
goedkeuring van de ALV af te sluiten. Dit omdat de tijd voortschrijdt en de gang 
van zaken over 2019 ook aan bod is gekomen in de drie nieuwsbrieven in 2019. 
Ook het beperkte financiële belang en de ontvangen goedkeuring van de 
kascommissie 2019 hebben bij die beslissing een doorslaggevende rol gespeeld. 
Daarbij is toegezegd, dat uw eventuele reacties in een mail 
worden (bvzwanenbalg@gmail.com ) behandeld en/of bij een volgende 
vergadering worden besproken. Er zijn tot nu toe geen reacties ontvangen. 
  

  

http://www.zwanenbalg.info/
mailto:(bvzwanenbalg@gmail.com


 

 
3 

 
Geen goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering verslagjaar 2020  
Het bestuur is voornemens om het verslagjaar 2020 eveneens af te sluiten 
zonder goedkeuring van de ALV. Er waren te weinig activiteiten en er kon geen 
voortvarend beleid worden gevoerd.  De balans over het jaar 2020 en de staat 
van baten en lasten tonen dat er een beperkte uitgave is geweest. De controle 
door en de goedkeuring van de kascommissie 2020 geeft ook thans naar het 
oordeel van het bestuur een voldoende betrouwbaarheid en garantie. 
 
Lopende actiepunten 

• Duidelijkheid omtrent het beleid van de gemeente over het 
bestemmingsplan van Zwanenbalg. Er blijven vragen komen van uit de 
vereniging, over regels over de plasberm en eco-zones. 

• Straatverlichting op de fietspaden. In de wijk zijn deze nu aangepast 
naar ledlampen en nieuw armatuur. Maar op de fietspaden om de wijk, 
zijn deze niet vervangen. Geen ledlampen en armatuur die er slecht 
uitziet. 

• Het fietspad langs de Zuidwal, loopt regelmatig vol met water bij 
regenbuien. Oplossing door de gemeente, zeer gewenst. 

• Het de groenvoorziening lans het fietspad richting Wierbalg, groeit over 
het fietspad. Deze die onderhouden te worden. 

• Controle over de verkeersdrempels binnen de wijk, vooral de 
verzakkingen. Liggen de hoogteverschillen nog binnen de toegestane 
normen. 

• Contacten richting de gemeente lopen stroef. Uiteraard heeft dit te 
maken met Corona, maar ook met het probleem dat wij als bestuur 
weer geen vast contact persoon hebben en het verloop van gemeente 
ambtenaren. 

• Liander - problemen met terug leveren van energie door zonnepanelen. 

• Uitwaterende sluizen - waterpartijen in en rond de wijk en de 
schoonmaak (snoei-acties) in het water 

 
Uiteraard moeten we in 2021 ook weer een Algemene Ledenvergadering 
organiseren. 
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Normaal houden we deze vergaderingen in de maand april.  
Ook nu ziet het er niet goed uit om deze vergadering in het voorjaar te plannen, 
i.v.m. Covid-19. Op dit moment is het de bedoeling de ALV uit te stellen naar 
het najaar. We hopen echt deze ALV dan plaats kan vinden. Niet alleen omdat 
ondanks de beperkte contacten, er toch veel interessante punten plaats vinden 
binnen de wijk. 
Via de Nieuwsbrief proberen wij u uiteraard zo veel mogelijk op de hoogte te 
brengen, maar u persoonlijk te informeren tijdens de ALV heeft toch sterk de 
voorkeur. 
 
Als gevolg van Covid-19 hebben we veel beperkingen gekregen. De ALV, 
Activiteiten, enz. kunnen geen doorgang vinden. 
Echter in de week 6 worden we verrast door een pittige vorst-week. Het gevolg 
was dat we voor het eerst sinds 2012 hier op het ijs kunnen staan. Het weekend 
van 13/14 februari is ook schitterend, koud maar een lekker zonnetje. Het is een 
welkomen uitlaatklep in deze beperkende tijd – iedereen geniet van dit 
weekend. 
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Zonnepanelen en Liander: 
 
Rond begin 2019 kregen we vragen over problemen met de energie terug levering 
van de zonnepanelen. 
Omdat in onze wijk redelijk veel woningen, eigen zonnepanelen hebben, wordt er 
door de wijk, op een zonnige dag veel energie terug geleverd. 
Helaas kan het netwerk van Liander deze hoeveelheid energie niet aan. Hierdoor 
loopt de netspanning hoog op, tot wel 257 Volt. 
Gevolg is dat de omvormer (een onderdeel van de zonnepanelen) als beveiliging uit 
valt. 
Dit is een bekend probleem bij Liander en op hun site wordt de kop van Noord-
Holland ook als probleemgebied aangegeven. 

 
 
Oplossingen verwacht Liander in 2023/2024. 
We hebben echter aangetoond dat onze wijk wel heel extreem is met uitval. 
 Op 2-november heeft Liander een modificatie in het elektriciteitshuisje aan het 
begin van de wijk uitgevoerd. Dit had tot gevolg dat sommige bewoners in de wijk, 
2 uur zonder spanning zaten. Overigens, daar waren de bewoners keurig door 
Liander van op de hoogte gesteld middels een brief. 
 
Het resultaat was al direct merkbaar. De spanning van het lichtnet zakte 
aanmerkelijk en (zover ik weet) zijn er geen problemen meer met de zonnepanelen. 
Nu nog afwachten wat er gebeurt tijdens echte zonnige dagen, zoals in mei en juni. 
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Goed Gebruik van de BuurtPreventie WhatsApp. 
 
Onze vereniging maakt ook gebruik van een BuurtPreventie WhatsApp 

 
 
Het gebruik van de BuurtPreventie WhatsApp is gericht op het signaleren van 
verdachte situaties en het mobiliseren van buurtbewoners om de kans op een 
misdrijf te verkleinen. De verdachte situaties waarvoor de WhatApp gebruikt wordt 
zijn bij voorkeur 112 waardige situaties, hierbij wordt gedacht aan: 
Babbeltrucs, woninginbraken, pogingen daartoe, verdachte auto’s/personen, enz. 
 
In andere situatie is het niet de bedoeling deze BuurtPreventie WhatsApp te 
gebruiken. 
 
Het kan gebeuren dat iemand al dan niet per ongelijk een melding plaats, die niet in 
de WhatsApp hoort. Uiteraard is dit niet de bedoeling, maar het kan ook per 
ongelijk gebeuren. 
Maar hoe goed bedoeld van deze “verkeerde” meldingen, alstublieft reageer hier 
niet op. 
De WhatsApp wordt door meer dan 100 leden van de Buurtapp ontvangen. Dit 
zorgt voor ongewenste “pings” op de telefoon en daar is deze App ook niet voor 
bedoelt. 
 
Houdt het zakelijk en zorg dat de meldingen terecht zijn en over de veiligheid en 
beveiliging van onze wijk gaan. 
 
De bedoeling van de BuurtPreventie WhatsApp is uitsluitend bedoeld voor 
(be)veiligings meldingen 
Werk conform het SAAR principe. Deze staat voor: 

S = Signaleer  
A = Alarmeer 112 (bij geen spoed 0900-8844). 
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.  
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R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken 
met de persoon. De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn 
plannen verstoren. (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als u dit veilig kan 
doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.  
Wilt u dit, maar durf u het niet alleen? Vraag iemand uit de groep om 
samen te gaan.  

 
Hoe kunt u zich aanmelden voor de BuurtPreventie-App 
Zwanenbalg/Callantsoogervaart: 
U kunt zich aanmelden via het volgende mail adres 
buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com 
De volgende gegevens zijn dus nodig. 
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_1314, Zw_1318 en/of Zw_1319. 
Voor meer informatie kunt u ook op deze adressen terecht. 
Verder vindt u deze informatie ook op de site van Bewonersvereniging Zwanenbalg: 
http://www.zwanenbalg.info/   
 

  

mailto:buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com
http://www.zwanenbalg.info/
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Belangstelling voor een Kerstster?? 
 

Zoals u wellicht is opgevallen staan rond de kerst vele zogenaamde 
Kerststerren op een paal, in de voortuin van verschillende woningen. 
Door de jaren heen worden er steeds meer geplaatst, en laten we wel zijn, 
dat ziet er toch ook leuk uit. 
Bij ons als bestuur zijn vragen binnen gekomen waar men deze eventueel 
kan bestellen. 
 
De laatste activiteiten hebben plaatsgevonden in Zwanenbalg 15xx/16xx. 
Wij hebben de medebewoner, die deze sterren met veel plezier heeft gemaakt, 
benaderd 
vanwege de grote belangstelling in de wijk. Wij hebben hem bereid gevonden deze 

kerststerren zonder commercieel winstbejag ook voor anderen te maken. 
De kerststerren zijn echter niet op voorraad. De sterren zullen alleen gemaakt 
worden na 

bestelling. En daar gaat tijd overheen. Daarom deze vroege mededeling. 
 
De desbetreffende Straatkerstverlichting op paal bestaat uit de volgende 
componenten:  
 

• Metalen frame (gegalvaniseerd) 

• 9 meter LED-lichtslang (2700K, bevestigd met ty-raps) 

• Houten paal 7 x 7cm 4 meter lang geïmpregneerd 

• Paalkapje 

• PVC grondanker met afdek kapje 

• 20 meter verlengsnoer (groen) 

• Kabelmof (groen) 

• Dimmer 
 
Richtprijs alles bij elkaar € 175 (definitieve prijs is afhankelijk van de zinkprijs). 
 
In juli wordt er begonnen met het maken van de kerststerren. Aangezien het een 
redelijk intensief 
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karwij is, wordt er dus al vroeg in het jaar met de productie begonnen. 
De bestellingen kunnen gedaan worden via wlh@ziggo.nl en/of 
bvzwanenbalg@gmail.com, onder 

vermelding van uw naam, emailadres, huisadres inclusief huisnummer. 
 
 

 
 

  

mailto:wlh@ziggo.nl
mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
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Van de activiteiten commissie. 
 
Ook Zwanenbalg wordt getroffen door corona, waar we “normaal” als buren een 
aantal keren gezellig bij elkaar kunnen komen, waarbij we verschillende activiteiten 
organiseren, is er afgelopen jaar alleen maar aan organiseren gedacht. Helaas 
gooide corona, zowel bij burendag, als bij de lampionnenkeuring, roet in het eten. 
Deze jaarlijkse feesten die we normaal samen met de bewoners van de Hoeve 
organiseren, konden nu niet doorgaan. De plannen die we voor burendag hadden, 
blijven natuurlijk op de plank liggen. We hopen dat we de organisatie ervan dit jaar 
weer op kunnen pakken. 
Het geplande paaseieren zoeken, wordt voor het tweede jaar geschrapt. Waar we 
twee jaar geleden een groot succes mee hadden geboekt met een extra activiteit 
en er weer naar uitkeken om dit nogmaals te mogen doen, kunnen we dit alleen 
maar laten herinneren op papier, want wat was het leuk in 2019. De kinderen en de 
bewoners van de Hoeve zochten het hele terrein weer af naar de verstopte eieren 
waaronder het gouden en zilveren ei, maar misschien was het voor de kinderen nog 
wel leuker dat ze na het zoeken allemaal twee eieren mochten verstoppen voor de 
volwassenen en zo werd er door de volwassenen dat jaar ook een enorme strijd 
gevoerd op het veld. Natuurlijk zoals elk jaar, dronken we gezellig even koffie, thee 
of limonade en gingen de kinderen naar huis met een zakje paaseieren. Deze 
activiteit hopen we in 2022 weer op te kunnen pakken, maar om paas toch niet in 
zijn geheel voorbij te laten gaan, organiseren we dit jaar een kleurplatenwedstrijd. 
Iedereen mag meedoen, want heerlijk even ontspannen tekenen of schilderen of op 
een andere wijze de plaat van een kleur te voorzien, is in deze tijd een mooie 
bezigheid. Als je de kleurplaat inlevert met naam en adres krijg je later iets lekkers 
in de brievenbus en misschien kunnen we in de volgende nieuwsbrief een mooie 
compilatie laten zien, maar sowieso komen de tekeningen op onze Home-page te 
staan (www.Zwanenbalg.info) met vermelding van alleen de voornaam. 
Er zijn ook nog prijzen te winnen zowel voor de kinderen, de bewoners van de 
Hoeve als voor de volwassen! 
Wij zien uit naar de kleurplaten. Ze kunnen ingeleverd worden tot en met 2 april in 
de brievenbus van Zwanenbalg 1318 bij Gaike Dalenoord, of bij Zwanenbalg 1710 
bij Sabrina van Stempvoort. 
We missen de gezelligheid die we tijdens de activiteiten met elkaar hebben, even 
het burenpraatje o.a. met buren die je minder vaak ziet. Toch houden wij hoop voor 
dit jaar en denken nu al weer na over de mogelijkheden voor de nieuwe burendag 
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in september. Maar voor nu, zolang de maatregelen in Nederland gelden, houden 
wij ons als activiteitencommissie rustig. 
 
 
Zie de middenpagina van deze nieuwsbrief. 
Vergeet niet je naam en adres te vermelden op de achterkant. 
 

 
 
 
Een gezellige groet, 
Van de activiteiten commissie 
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Beste bewoners van Zwanenbalg, 
 
Ik ben Gitta de Jong de wijkconciërge voor Julianadorp 
sinds zo’n anderhalf jaar. 
Bij mij kunt u terecht met diverse vragen over de 
openbare ruimte in uw buurt.  
Bij leuke initiatieven of ideeën voor de buurt kijk ik wie 
we nodig hebben om dit tot stand te brengen. 
 
Jaarlijks proberen we zo veel mogelijk ideeën vanuit het 
dorp te ondersteunen om de buurten beter, mooier en 
leuker te maken waar kan en zo ook in Zwanenbalg. 
In Zwanenbalg wonen diverse bewoners die zich 
inzetten om de buurt samen netjes te houden dit 
waarderen wij enorm. 
Hoe fijn dat er ook nog een bewonersvereniging is die daarnaast ook allerlei leuke 
dingen organiseert en zich inzet voor de belangen van u allemaal als bewoners van 
Zwanenbalg!  
Regelmatig heb ik contact met de bewonersvereniging Zwanenbalg om te 
bespreken wat er speelt in uw buurt, waar nog vragen en kansen liggen of waar er 
zich problemen voor doen 
De bewonersvereniging Zwanenbalg is voor mij een heel waardevolle partner in het 
dorp omdat u met zijn alle en dus ook de vereniging het beste weet waar behoefte 
aan is in uw buurt.  
 
Op de woensdagen heb ik spreekuur met de wijkagent en wijkboa in het Mfc ’t 
dorpshuis te middelzand, echter door de Corona maatregelen kan dit al een tijd niet 
plaats vinden. Wanneer u een individuele vraag heeft die misschien niet past 
binnen de bewonersvereniging kunt u altijd contact opnemen met het klant 
contactcentrum via 140223 en vragen naar de wijkconciërge. Een afspraak op 
locatie is dan ook zo gemaakt. Ook kunt u een melding maken via de website 
www.denhdelder.nl. 
 
Wellicht tot ziens in het dorp! 
  

http://www.denhdelder.nl/
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Energietransitie. 
 
Naar aanleiding van het klimaat akkoord van Parijs is een vermindering van 
broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050 
 
De Nederlandse 
politiek heeft 
aangegeven dat elke 
gemeente in 2021 
moet aangeven welke 
wijken als eerste deze 
transitie moeten 
doorgaan. 
De gemeente had hier 
een ambtenaar voor 
aangewezen (Remko 
van de Belt), maar 
deze heeft inmiddels 
een andere functie gekregen als Wethouder op Texel. Tot op heden (07-02-2021) 
heeft de gemeente Den Helder geen vervanger. Hierdoor zal het besluit 
waarschijnlijk behoorlijk veel vertraging oplopen. 
Ja, de bedoeling is dat we van het gas af gaan, maar wat worden de mogelijke 
alternatieven: 

• Warmtepomp, waarbij de warmte uit de lucht wordt gehaald? 

• Warmtepomp, waarbij de warmte vanuit diepere grondlagen moet komen? 

• Aanleg van zonnepelen. 

• Waterstof i.p.v. aardgas? 

• Andere mogelijkheden ?? 
 
Wat er uiteindelijk ook wordt besloten, de tijd zal het leren. Wij kunnen zelf al 
echter enkele stappen zetten. 
Bij de overgang, ligt de eerste prioriteit bij een goede en eventuele verbeterde 
woningisolatie. 
Ondank dat onze woningen uit eind 1999, begin 2000 zijn, zijn de isolatiewaardes 
beduidend minder dan de huidige normen op woningen. 
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Welke kant van energievoorziening we op gaan, weten we niet, maar het 
verbeteren van de isolatiewaarde van de woningen en het minder energieverbruik 
in het algemeen, zal altijd het begin zijn. 
Tips:  

• Denk hierbij aan ledverlichting, in plaats van gloeilampen of hallogeen. 

• Indien uw gasfornuis het begeeft, of u plaatst een nieuwe keuken, ga dan 
over op inductie (elektrisch). 
Ook is berekend dat oudere koelkasten aanmerkelijk minder rendabel zijn 
dan de huidige generatie. Bekijk of deze vervangen kan worden. 

• De meeste woningen zullen dubbelglas hebben met isolatie HR+. De 
tegenwoordige ramen isoleren aanmerkelijk beter, doordat dubbel glas 
sterk is verbeterd, de tussenruimte gevuld met edelgas de aluminium 
sponningen zijn vervangen door een isolatie sponning. Sommige huidige 
ramen worden zelfs voorzien van driedubbel glas (trippelglas).  
Gaat u een verbouwing uitvoeren, dan is het verstandig om hier direct al 
rekening mee te houden. 

• De juiste afstelling van uw huidige CV qua temperatuur. Sommige zijn 
afgesteld op 70 tot 80oC, terwijl een temperatuur van 60oC, veel rendabeler 
is. 

 
In sommige wijken worden werkgroepjes samengesteld die richting bewoners, 
gemeente, installatiebedrijven, enz. Zij kijken naar mogelijkheid oplossingen voor 
hun eigen wijk.  
Wat kunnen we gezamenlijk doen, enz. 
Hiermee reduceer je de kosten per particulier en bekijkt men ook naar een 
gezamenlijke oplossing. 
 
Graag willen wij als bestuur weten of er binnen Zwanenbalg/Callantsogervaart 
bewoners zijn die hier aan willen meewerken, als een soort denktank. Heeft u 
ideeën of opmerkingen, mailt u naar: bvzwanenbalg@gmail.com 
 
 
  

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
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Voorstellen wijkhandhaver. 
 
Mijn naam is Sanne en ik ben sinds januari van dit jaar wijkhandhaver in 
Julianadorp. Als wijkhandhaver ben je het aanspreekpunt van de wijk voor 
bewoners en ondernemers. Als er problemen zijn op het gebied van handhaving, 
pak ik die in eerste instantie op. Hierdoor ben ik meer betrokken in de wijk en weet 
ik het snel als er iets speelt. 
 
Ik werk ook samen met de wijkconciërge en de 
wijkagent. Indien nodig pakken wij problemen die 
spelen samen aan. Zodra de Coronaregels het weer 
toelaten, is er op woensdag weer spreekuur in MFC ’t 
Dorpshuis, Middelzand 3504. U kunt daar tussen 
10:30 en 11:30 uur terecht.  Als  mijn dienst het 
toelaat, sluit ik daarbij aan. 
 
Mochten er in de wijk problemen zijn met betrekking 
tot handhaving, dan kunt u het  
Klantcontactcentrum van de gemeente bellen via 
nummer 140223. Ook kunt u een melding maken via  
‘Makkelijk Melden’. Dat is een handig app waarmee u 
ook een foto van de situatie kunt meesturen. In beide 
gevallen wordt er een melding voor u aangemaakt die 
mijn collega’s en ik vervolgens in behandeling nemen.  
 
Als u mij in de wijk ziet, dan kunt u mij uiteraard altijd 
aanspreken als u ergens mee zit, of om gewoon even 
een praatje te maken! 
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KLIC-melding en aanvragen voor bouwtekeningen van je eigen woning.  
 

In de nieuwsbrief van najaar 2020 zijn er ervaringen gedeeld over onderhoud en 
verbouwing van de woning. Ook in deze nieuwsbrief tips. 
 
Bij een  verbouwing , of zelfs bij een put in de grond slaan, denk aan het 
volgende. 
 
KLIC. 
Gaat u de grond in, let dan op. Er kunnen 
pijpen en leidingen lopen. Indien u deze 
beschadigt, dan zijn de kosten voor u. Ook 
de verzekering zal negen van de tien keren 
niet uitkeren. 
Tenzij u een zogenaamd KLIC-Melding 
aanvraagt. Daar zitten wel kosten aan, op 
dit moment € 15,-. 
Middels deze aanvraag krijgt u 
gegevens\informaties over de 
ondergrondse leidingen, enz. 
Voor meer informatie zie de volgende link: 
https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding 
 
Bouwtekeningen, enz. 
Inmiddels zijn vele bewoners van onze wijk, niet meer “eerste” bewoner. 
Hierdoor beschikt u wellicht niet meer over de juiste gegevens en 
bouwtekeningen van uw woning. 
De gemeente beschikt over al deze informatie, mits de woning niet ouder is dan 
10 jaar. 
https://www.denhelder.nl/inwoner/product/bouwdossier-opvragen 
 
In onze wijk zijn de woningen evenwel  ouder dan 10 jaar. Dan liggen deze 
gegevens niet meer bij de gemeente Den Helder, maar liggen zij bij het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Om de gegevens daar op te vragen kunt 
u gebruik maken van de volgende link: 

https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding
https://www.denhelder.nl/inwoner/product/bouwdossier-opvragen
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https://bouwdossiers.archiefalkmaar.nl/ 
Zijn de documenten door het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar al 
gedigitaliseerd, dan zijn deze kosteloos op te vragen. 
Zijn ze nog niet gedigitaliseerd, dan moet dit nog uitgevoerd worden. Tijdsduur 
een paar dagen en voor € 15,-  
 
Tot slot nog een tip. 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  leidingen 
lopen, enz. 
 
 
 

 
  

https://bouwdossiers.archiefalkmaar.nl/
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Koek & Zoopie. 
 
De vorst is in het land. Nederland vol spanning, gaan we een Elfstedentocht krijgen 
ja/nee? Er wordt al snel een duidelijke NEE beslist. Er is hier en daar een 
vaarverbond dat wanneer de temperaturen zo aanhouden de grachten en sloten in 
Nederland mooi dichtgroeien met ijs. Gelukkig hebben wij in Zwanenbalg daar geen 
last van. Wel van de bekende wind die hier altijd waait. Zal de grote sloot 
dichtvriezen? Hebben we een windstille nacht, dan zou dat al voldoende moeten 
zijn. Elke dag een blik uit het raam. En ja hoor, een klein vreugde dansje. De sloot 
was dichtgevroren met hier en daar wat (kleine) open stukken. 
Zal het gaan lukken? Na flink wat jaren (2012) wachten, dat we met zo velen het ijs 
op kunnen. Ik hoor mensen denken, huh zo lang geleden toch niet? Klopt, de sloot 
heeft 3 of 4 jaar geleden ook heel even dicht gelegen, maar er is niet massaal 
geschaatst. De vorst houdt goed aan. Wie durft er als eerste op het ijs? De eerste 
waaghalzen presenteerde zich donderdag op het ijs. Als zij er op kunnen, kunnen 
wij ook (dochter/ik). Heel voorzichtig de eerste stap op het ijs. Dit is altijd best 
spannend en zeker langs de kant waar je erop moet stappen en het ijs niet altijd dik 
genoeg is. Gelukkig het gaat goed. Het ijs ziet er top uit, maar helaas de sneeuw had 
zich ook nog gemeld. 
Uhum, niet goed voor het ijs. Dus bezem en sneeuwschuiver uit de schuur en ijs 
sneeuwvrij maken, zodat het  ’s nachts nog mooi aan kan vriezen. Gelukkig de 
buurjongen komt ook met de sneeuwschuiver, zo zijn we met zijn drieën druk bezig. 
De schemer komt en het wordt al gauw donker, dus tijd om naar binnen te gaan. De 
volgende morgen vroeg zijn Robin & Robin al druk in de weer met de 
sneeuwschuivers en hebben zei de hele baan tip top in orde gemaakt. Langzaam 
aan komen de eerste mensen op het ijs. Even het ijs checken en je ziet de schaatsen 
ondergebonden worden. De mensen komen overal vandaan Breezand, Den Helder 
en verder uit het dorp. We horen al gauw dat het ijs beter is als op de ijsbaan. 
Groot compliment. Het wordt al snel drukker en drukker. Wat een feestje om te 
zien dat iedereen er zo van geniet, zowel jong als oud. Maar een ijsbaan zonder 
Koek & Zoopie kan eigenlijk niet. Laat nu net de voorzitter BVZ een kijkje komen 
nemen. Mijn organisatorische brein gaat gelijk op volle toeren en spreek de 
voorzitter aan of het mogelijk is om via de BVZ een Koek & Zoopie aan te bieden 
(hebben door Corona nog weinig kunnen organiseren). Deze is meteen enthousiast 
over het idee. Snel een appje in de groep en het bestuur reageert direct. Doen!!! De 
achterburen heb ik gestrikt voor de grote elektrische pan. Deze werd meteen 
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gehaald. Waarvoor mijn grote dank!! (en bedankt voor de extra slagroom). 
Zaterdagochtend vroeg op pad om de benodigde spullen te halen en weer snel naar 
huis om zelf nog wat rondjes te maken op het ijs. Rond 11 uur de spullen klaar 
gezet en de chocomel kan in de pan. Als snel meldt de eerste zich, met de vraag of 
we chocomel verkopen? Nee, verkopen doen we niet, je krijgt het gratis. Gratis??? 
Is er echt geen donatie potje of iets??? Hoe leuker kan je het dan nog maken! 
Chocomel met slagroom en koekje, wat een feest en wat een blije gezichten. Het 
ene compliment na het ander, over het ijs, het initiatief voor de Koek & Zoopie en 
ga zo maar door. Het is alweer 17.00 uur tijd om op te ruimen. Morgen weer een 
nieuwe dag. 

 
’s Avonds is er ook nog veel jeugd op het ijs, deze hebben nu alle ruimte om te 
ijshockeyen, vooral op de t- splitsing. De voorzitter heeft er een grote bouwlamp 
vanuit zijn tuin geplaats, dus de jeugd is hier erg blij mee. De hele avond wordt er 
druk geschaatst. Helaas om 20.45 uur gaat het licht uit, zodat iedereen op tijd thuis 
kan zijn i.v.m. de avondklok. Maar met de grote vraag mag het licht morgen weer 



 

 
20 

aan? De voorzitter wordt bedankt en zonder gesputter pakt ieder zijn spullen en 
vertrekt. Zondagochtend vroeg wordt het ijs weer geveegd en  
hier en daar een scheur gerepareerd. Robin & Robin hebben het er maar druk mee. 
De Koek & Zoopie wordt weer klaargezet. De eerste schaatsers komen alweer het 
ijs op. Ook deze dag is wederom een succes, ondanks dat de dooi langzaam in de 
loop van de middag zijn in trede doet. De chocomel vindt goed zijn weg. Mensen 
staan gezellig op gepaste afstand onder genot van een heerlijke chocomel bij te 
kletsen. We hebben elkaar tenslotte (misschien) lang niet gezien of gesproken. Om 
16.30 uur ben ik door mijn chocomel heen. Tijd om op te ruimen.  
Wat een mooi samen zijn. Wat hebben we kunnen genieten van dit prachtige 
weekend. 
 
Silvia. 
 
 

Terug kijken naar het schitterende Schaatsweekend. 
 
Bezoek onze website www.Zwanenbalg.info.  
Hier vindt u ook een fotocollage en een filmpje van het weekend van 12 t/m 14 
februari. 

 

http://www.zwanenbalg.info/


 

 
21 

 


