
NIEUWSBRIEF 12 SEPTEMBER 2007  
 
Op dit moment heeft de Bewoners Vereniging Zwanenbalg (BVZ) ruim 70 
betalende leden. Natuurlijk hopen we dat dit er meer worden, maar voor ons 
voelde dit aantal als een eerste succesje!  
 
Wat is er zoal door ons opgepakt? 
 
    Aanpak en actualisering van de groenvoorziening in onze wijk en directe  
 omgeving, waarbij een structurele aanpak het doel is. Zoals u heeft kunnen constateren is hier de 

nodige aandacht aan besteed. 
 
 Overleg met de Franciscushoeve om te komen tot een structurele band tussen de Hoeve en alle 

bewoners van ZB, op basis van samenwerking. Op dit moment wordt er overlegd om nog dit jaar 
een eerste samenwerking/ kennismakingsdag te organiseren. 

 
 Overleg met instanties en oud- bestuursleden, zodat er een basis kan zijn voor de BVZ. Hierbij 

spelen alle bestuurslagen van wijkmanager tot politiek een rol. Inmiddels is ons een subsidie 
toegewezen en daar zijn we trots op! 

 
 Een activiteitenkalender. Een middel om het woonplezier in Zwanenbalg te bevorderen. 
 Het plaatsen van de kerstboom ,een inmiddels traditioneel moment voor de wijk, zal niet vergeten 

worden. Maar wij willen meer voor de wijk! 
- Sintemaarten,11 november, een lichtjeswedstrijd, voor de kleintjes en hun vriendjes    

en vriendinnetjes. 
- 1 of 2 keer per jaar een samenwerking/ kennismakingsdag met en op de Hoeve. 
- Meer aandacht aan het plaatsen van de kerstboom. 
- Nieuwjaarsbijeenkomst om elkaar beter te leren kennen. 
- In het voor- en najaar een groendag. Samen met de Groenvoorziening kunnen we de 

wijk nog netter en mooier maken. Denk aan het plaatsen van bomen! 
- Op Koninginnedag een vrijmarkt door en voor de wijk. Gooi dus voorlopig niets weg! 
- Viswedstrijd voor groot en klein. 
- Hardloopwedstrijd  “de Zwanenbalg-mijl”. 
- Voor – en najaarsledenvergadering. 
- Samen het wonen hier in Zwanenbalg, een uniek stukje Noord Holland Noord gelegen 

in Julianadorp,  te benadrukken. Wij, het bestuur van de BVZ,  zullen u hierbij  waar 
dat mogelijk is, vertegenwoordigen. Van u vragen wij betrokkenheid.  

 
Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van wat er zoal is gestart, en kan een discussie op gang 
brengen over het nut lid te zijn, te worden en te blijven van de BVZ. Spreek eens met uw buren over 
het lidmaatschap. 
 
Transparantie/ communicatie en iets bereiken is nu de volgende stap. Daarom vraag ik uw hulp 
rondom de activiteiten. Geef u op en adopteer een activiteit, zodat u samen met anderen, en een 
budget van de BVZ , iets voor de wijk en zijn bewoners kunt betekenen. 
 
Wij hopen na het lezen van deze nieuwsbrief op nog meer leden. Wilt u lid worden,  maak dan   € 15  
over naar 330626809 van de RABO- bank o.v.v. uw naam, uw adres, en “contributie BVZ 2007”.  
Als ludieke actie krijgt elk 80ste , 90ste , 100ste ( …..enz.) lid het lidmaatschap eenmalig gratis! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Tiessen, voorzitter van de BVZ. 
 
Voor al uw vragen en correspondentie kunt u terecht bij onze secretaris: 
Map Hoekstra- van Amersfoort 
Zwanenbalg 1820 
1788ZH Den Helder    of    e-mail maphoekstra@live.nl     of    0223618456  
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