
NIEUWSBRIEF 7 NOVEMBER 2007  
 
De  samenwerkings-kennismakingsmiddag op de St.Franciscushoeve 
gaat zaterdagmiddag 10 november in afgeslankte vorm door. 
Wegens te weinig aanmeldingen gaan de spelletjes nu niet door.  
Degenen die het betreft, hebben bericht gekregen. Wat wel doorgaat: 
16.15 tot 17.00 uur LICHTJESKEURING met mooie prijzen! 
Er zijn 3 categorieën: van 0 tot 6 jaar, van 6 tot 10 jaar, 10 jaar en ouder. 
Alle (klein-)kinderen zijn van harte welkom! Om 17.00 uur is de prijsuitreiking, we kunnen 
de prijs eventueel ook thuisbrengen. 
 
UW WIJK- SCHONE WIJK 
De Bewonersvereniging Zwanenbalg ( BVZ) heeft als doel: het bevorderen, handhaven en 
verbeteren van het leef- en woongenot van haar leden (bewoners) in de wijk Zwanenbalg. 
Wij- de bestuursleden- vinden dat het niet alleen bij woorden moet blijven. Daarom:  
GROENDAG ZWANENBALG 
Zaterdag 1 december 2007 van 10.00 tot 12.00 uur 
De gemeentelijke diensten werken met ons samen, zodat ons doel gerealiseerd kan worden! 
De slogan zal zijn: uw wijk- schone wijk. 
Wat gaan we deze ochtend doen? 
- Elke bewoner maakt voor zijn perceel de openbare delen van de straat onkruidvrij en ruimt     
  de rommel op. Denk ook aan de goten en putdelen. Sommige parkeerplaatsen kunnen wel  
  een opknapbeurtje gebruiken!  Dit kan natuurlijk ook samen met de buren   
- Samen de gedeeltes die iets verder dan voor het huis liggen ( b.v. die aan het water en       
  doorgaande wegen) schoonmaken.  
- Groenafval uit eigen tuin bundelen, voor transport gereedmaken en aan de straat leggen.  
 
Deze ochtend zal de gemeente al het groenafval ophalen!! 
 
VERZOEK  
Wilt u zaterdag 1 december 2007 tussen 9.30 en 12.30 geen auto’s langs de openbare weg 
parkeren? 
 
Voor bovenstaande actiepunten vragen wij uw belangstelling en inzet. Wij willen dit graag 
twee keer per jaar laten plaatsvinden. 
Samen kunnen we de kwaliteit van onderhoud op een hoger plan brengen! 
De huidige kwaliteit is n.l. gebaseerd op een opgelegde norm. Deze norm wordt in heel  
Den Helder onder de maat gevonden. Natuurlijk kunnen wij afwachten, maar zelf initiatief 
nemen voor een “schone wijk” lijkt ons een beter middel. 
 
Om alles vooraf goed en samen met de gemeentelijke diensten te kunnen regelen, vraag ik u 
het volgende:  
1. We zoeken  8 bewoners uit de verschillende delen van Zwanenbalg die dit samen met de 5     
   bestuursleden van de BVZ willen organiseren en uitvoeren. 
2. Doet u mee met de uitvoering van de groendag op 1 december 2007? 
Laat in verband met de organisatie s.v.p. voor 16 november 2007 een van de bestuursleden 
weten of u meedoet met 1 en/of 2. 
 
Met vriendelijke groet,  
Jan Tiessen voorzitter ZB 1818 (628775) ,  
Iek Bakelaar ZB 1208 (637992), Arie ten Boekel ZB 1106 ( 641362),  
Gaike Dalenoord ZB 1318 (630711), en Map Hoekstra- van Amersfoort ZB 1820 ( 618456) 
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