
BEWONERSVERENIGING ZWANENBALG (BVZ)
NIEUWSBRIEF 11 MAART 2008

Goed nieuws voor de bewoners en leden Zwanenbalg en
Callantsogervaart,

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari j.l. en de
vrijwilligersbijeenkomst op 12 februari heeft het bestuur samen met u een goed
fundament gelegd voor 2008 en de komende jaren. Met veel enthousiasme is er
gesproken en zijn er ideeën uitgewisseld.
Vrijwilligers hebben zich aangemeld voor "HANDEN IN DE WIJK", activiteiten die zij leuk
vinden, zijn gekozen. Zij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verbetering
van de wijk Zwanenbalg en omgeving.
Voor het bestuur van de BVZ is dit natuurlijk fantastisch, zo blijft besturen leuk!
Wij nodigen u dan ook graag uit op 3 april 2008, de ALGEMENE LEDENVERGADERING
bij te wonen. Locatie Wijksteunpunt Julianadorp Boterzwin 3476 telefoon 0223641677.
Vanaf 19.30 staat de koffie klaar. Notulen en financieel verslag kunt u in ontvangst nemen,
of al eerder thuis lezen als u een verzoekje mailt naar de secretaris
maphoekstra@live.nl . Daarnaast spreken wij u bij over het reilen en zeilen van de BVZ
en zal er een gastspreker zijn. Nadere informatie volgt zoals u gewend bent.

Omdat het bestuur door het jaar heen diverse activiteiten wil organiseren:
PAASEIEREN ZOEKEN OP DE SINT FRANCISCUSHOEVE
Paaszaterdag 22 maart 2008 organiseert de BVZ samen met de Hoeve een
paaseierenzoekwedstrijd. Het startsein is om half 11 's morgens.
Bestemd voor alle (klein-) kinderen en hun vriendjes/vriendinnetjes van Zwanenbalg.
Deelname is dit jaar gratis!
Er zijn 3 leeftijdscategorieën. De rode groep is voor kinderen tot 6 jaar, de blauwe groep
is van 6 t/m 9 jaar en de groene groep is voor de oudste kinderen.
Je moet je wel aanmelden voor donderdag 20 maart bij: Silvia de Jong Zwanenbalg 1314
telefoon 0223645850 of per e-mail: bepensjaak@quicknet.nl.
Geef je naam door, je leeftijd, je adres en je telefoonnummer!
Het gaat altijd door, dus ook als het regent. Neem een plastic tasje met je naam erop
mee, om de eieren die je opraapt in te doen! Ieder kind krijgt een paasverrassing!
We hopen dat het een spannende ochtend wordt!!!!!!

Dan nog dit....
CONTRIBUTIE 2008
Inmiddels zal iedere Zwanenbalger (en Callantsogervaarter) wel weten dat men alleen lid
van de BVZ is ,als men contributie heeft betaald! In 2007 waren er ruim 80 leden. We
hopen in 2008 nog meer leden te vertegenwoordigen.
Maak s.v.p. zo spoedig mogelijk € 15 over naar 330626809 van de RABO -bank o.v.v.
uw naam, uw adres en "contributie BVZ 2008". Alvast bedankt!

Tot slot de agenda van 2008.
4 januari was de nieuwjaarsbijeenkomst en 12 februari de vrijwilligersbijeenkomst..
Plannen op korte termijn: 22 maart de paaseierenzoekwedstrijd en 3 april de algemene
ledenvergadering.
KONINGINNEDAG 30 april willen wij een GARAGEVERKOOP organiseren. Een
vrijmarkt door de bewoners, enkele uren in de ochtend tot na het middaguur. Bent u
geïnteresseerd, neem dan contact op met de secretaris maphoekstra@live.nl
0223618456 Zwanenbalg 1820.
Binnenkort zullen wij dan samen met u een bespreking houden en e.e.a. organiseren!
Doen hoor!


