
  
NIEUWSBRIEF 11 OKTOBER 2007  
 
In de nieuwsbrief van 12 september 2007 heeft u allerlei informatie 
over de Bewoners Vereniging Zwanenbalg B.V.Z. kunnen lezen. 
Het overleg met de Sint Franciscushoeve heeft geleid tot het organiseren 
van een SAMENWERKING- KENNISMAKINGSMIDDAG 
             ZATERDAGMIDDAG 10 NOVEMBER 2007  
             OP DE SINT FRANCISCUSHOEVE 
 
Van 13.30 tot 16.00 uur zullen er voor alle kinderen en kleinkinderen  van de bewoners van 
Zwanenbalg, inclusief hun vriendjes en vriendinnetjes van 5 t/m 12 jaar, activiteiten in en 
rond de Hoeve plaatsvinden. Sport en spel zullen belangrijke onderdelen zijn! De rest houden 
we nog even geheim. Het is fijn om te weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen, 
vandaar de invulstrook hieronder.  
 
Van 16.15 tot 17.00 uur kunnen alle kinderen die een Sintemaartendoos hebben gemaakt 
en een liedje kunnen zingen, langskomen voor de LICHTJESKEURING. Opgave hiervoor 
is niet nodig. In verband met de prijs die ze na afloop kunnen winnen, willen we die middag 
dan wel graag een adres in Zwanenbalg weten.  
 
Wij allen hopen op uw betrokkenheid, support, belangstelling, aanwezigheid en natuurlijk uw 
hulp. 
Want hulp hebben we deze dag natuurlijk nodig. Wie geeft zich hiervoor op………? 
Bij de secretaris: Map Hoekstra- van Amersfoort Zwanenbalg 1820 1788 ZH Den Helder 
02236128456 of maphoekstra@live.nl  
Supporters, zoals (groot-)ouders, bewoners van Zwanenbalg verwelkomen wij graag! 
 
De volgende actie , de GROENDAG, staat inmiddels in de steigers. Daarover wordt u in de 
volgende nieuwsbrief geïnformeerd.  
 
Het zijn eerste stappen, doet u mee……..? 
 
Wij hopen na het lezen van deze nieuwsbrief op nog meer leden. 
€ 15 naar 330626809 van de RABO- bank o.v.v. uw naam en adres en contributie BVZ 2007 
en u bent lid!  
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Tiessen, voorzitter B.V,Z. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Alleen voor de deelnemertjes  van 13.30 tot 16.00!  
 
Knip deze strook af, vul hem in en lever hem voor 20 oktober 2007 ( einde herfstvakantie)  
in bij : Jan Akkerman ZB 1108, Ton Roest ZB of Map Hoekstra ZB 1820.  
 
Ja, ik doe ’s middags mee. 
 
Mijn naam is……………………………………………………………………………… 
 
Ik ben …………………….jaar oud. Ik ben een jongen/ meisje. 
 
Ik ben een kind/kleinkind/ vriendje/ vriendinnetje van…………………………………… 
 
Adres: Zwanenbalg…………………………………………………….Lid B.V.Z. ja/ nee.  
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