
NIEUWSBRIEF 27 NOVEMBER 2007  

 
GROENDAG ZWANENBALG 
ZATERDAG 1 DECEMBER 2007  
 
Beste bewoners, 
De GROENDAG ZWANENBALG zal zaterdag 1 december 2007 van 10.00 tot 12.00 uur 
gehouden worden. De slogan : ‘UW WIJK- ONZE WIJK- SCHONE WIJK’ zal dan in de 
praktijk worden gebracht! Het bestuur van de Bewonersvereniging Zwanenbalg ( B.V.Z.) is 
trots dat de gemeentelijke instellingen op en rond 1 december , samen met ons, de handen 
ineen slaan. Deze gezamenlijke actie, dit positieve initiatief, kan alleen slagen met uw hulp.  
Uw deelname maakt dat het programma in zijn geheel kan worden uitgevoerd. 
VOORBEREIDING: vrijdag 30 november zal er geveegd en geborsteld worden in de wijk. 
Men verzoekt ons de auto’s, etc. op de eigen oprit te plaatsen, zodat de werkzaamheden 
probleemloos kunnen worden uitgevoerd. 
GROENDAG: zaterdag 1 december vanaf 9.30 uur verzamelen alle betrokkenen zich bij de 
entree van de wijk, locatie transformatiehuisje. U kunt ook komen als u zich niet heeft 
opgegeven. Hoe meer actieve bewoners, hoe schoner de wijk , hoe groter het succes! 
WERKZAAMHEDEN: het toegankelijk maken van het openbaar groen in de wijk en 
rondom het eigen perceel. Voor het eigen huis de openbare delen ( de weg, etc.) van onkruid 
en rommel ontdoen.  
Groenafval, ook dat van de eigen tuin, bundelen en voor transport gereed maken.  
Vanaf 11.30 uur rijdt het wijkteam door Zwanenbalg zodat uzelf de bijeengebonden takken en 
ander tuinafval op de wagen kunt gooien.  
In de pauze gezamenlijk koffie drinken. Tijd en plaats zal dan worden aangegeven. 
Het openbaar groen mag alleen met het wijkteam gesnoeid worden. 
Wat nog meer? Het papier, blikjes en losse rommel met papierknijper verwijderen, goten en 
parkeerplaatsen schoonmaken. 
GEREEDSCHAP: is beschikbaar. Bezems, kruiwagens, veiligheidshesjes, etc. overal is aan 
gedacht! 
EINDE VAN DE ACTIE: rond 12.00 uur moet het geleende gereedschap weer ingeleverd 
worden bij de entree van de wijk. 
Het bestuur, de vrijwilligers en het wijkteam stoppen met hun werkzaamheden rond 12.30 
uur. 
AFSLUITENDE ACTIE: maandag 3 december volgt nog een veegronde door de wijk. 
Wederom het verzoek de auto’s etc. op de eigen oprit te plaatsen, zodat Zwanenbalg er mede 
door uw hulp geweldig uit zal zien! 
Als wij echt wat willen met de wijk is dit een kans. Wij hopen dat dit positieve initiatief wordt 
gedragen door velen. Wij rekenen 1 december, onze groendag, op u! 
‘UW WIJK- ONZE WIJK- SCHONE WIJK’ 
Bij voorbaat hartelijk dank,  
 
Met vriendelijk groet, 
Jan Tiessen, voorzitter van de B.V.Z. 
 
 
Voor uw agenda: dinsdagavond 11 december 2007  ledenvergadering B.V.Z., bestemd voor 
alle bewoners. Hierover zult u nog een nieuwsbrief ontvangen. 
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