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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)
NIEUWSBRIEF 22 APRIL 2008

VRIJMARKT- GARAGEVERKOOP KONINGINNEDAG
WOENSDAG 30 APRIL 2008 10.30 UUR TOT 14.00 UUR !

Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart,

Om te beginnen heeft de BVZ paaszaterdag samen met de Hoeve een geslaagde
paaseierenzoekwedstrijd gehouden. Het weer kan volgend jaar alleen maar beter zijn!
Op 3 april organiseerde de BVZ een goed bezochte algemene ledenvergadering (ALV).
Leden, bewoners en bestuur hebben hier zeker een goed gevoel aan over gehouden.
In de smaak bleek te vallen het gekozen thema: "Hoe gaat het bij de buren".
Pim Leijsen, voorzitter van golfclub Ooghduyne, leidde ons naar de toekomst en de
ontwikkelingen rondom het project Duinzoom Zuid met een goed verhaal dat smaakte
naar meer.
Officieel hebben wij de bijgestelde SWOT- analyse aangeboden aan de Wijkmanager
Julianadorp. Hierin staan de kansen, bedreigingen, zwakke en sterke kanten vermeld
van onze wijk Zwanenbalg. Ook het door velen genoemde punt: hinder/ overlast van
uitgaanspubliek in de wijk, komt hier in voor.
Ondanks vele positieve ontwikkelingen hebben wij helaas ook een behoorlijke "buts"
opgelopen in de wijk. In het weekend van 12/ 13 april 2008 werden er een aantal wimpels
uit vlaggenmasten gehaald. Het initiatief om onze wijk met vlaggenmasten, vlaggen en
wimpels een plezierig aanzien te geven, liep hier wel een behoorlijke knauw op!
Echter, het initiatief van de bewoners en het enthousiasme van de BVZ zal het uiteindelijk
winnen!
Daarom vinden wij het een groot goed dit in het kader van de SWOT- analyse aangeboden
te hebben, zodat bedreigingen / kansen etc. goed verwoord door de BVZ, op een hoger
bestuursniveau in de gemeente Den Helder worden gebracht met als doel dat er iets aan
gedaan wordt. Uw bestuur houdt hierbij de vinger aan de pols.

OPNIEUW ACTIVITEITEN IN ZWANENBALG
Weer slaan de Hoeve ('s Heeren Loo) en de BVZ de handen ineen! Nu om tijdens
Koninginnedag van 10.30 tot 14.00 uur een VRIJMARKT- GARAGEVERKOOP te houden.
Het zal plaatsvinden op de locatie van de Hoeve en in de wijk
Op uw eigen oprit of in uw garage, dus op uw eigen erf, zorgt u zelf, of met uw (klein-)
kinderen of buren voor zaken die u kunt verkopen. Een goed moment om van uw
overtollige zaken, goederen af te komen.
Een soort rommelmarkt dus!
Iedereen kan zonder opqave meedoen!
Gebruik uw eigen creativiteit en maak er iets leuks van! Bij de entree zal een reclamebord
bezoekers / belangstellenden erop wijzen dat de vrijmarkt gehouden wordt.
BVZ verzorgt ook een persbericht.
De vele vlaggenmasten met de driekleur in top en de andere vlaggenstokhouders voorzien
van vlag met of zonder wimpel, zullen de wijk een nog vriendelijker aanzien geven. Nu
nog mooi weer en een evenement in de wijk is wederom gestart!

z.o.z.
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AGENDA BVZ
Zaterdag 17 mei 2008 van 9.30 tot 13.00 uur GROEN /WATERDAG.
Het zou fijn zijn als alle bewoners meedoen. Nader bericht volgt.

Zaterdag 21 juni 2008 de eerste ZWANENBALG VISWEDSTRIJD.
BVZ organiseert dit in samenwerking met de Helderse Visvereniging (HSV).

ERGENISSEN
Veel meer dan in het verleden blijkt dat zwerfvuil en uitwerpselen van onze trouwe
viervoeters op stoepen, voor afritten etc. te worden gedeponeerd.
Beste bewoners en leden, laten wij samen iets doen aan het in orde houden van de wijk.
Alstublieft, mogen wij op u rekenen?

TOT SLOT
De BVZ kan niets zonder uw hulp en financiële bijdrage.
Willen de leden die hun lidmaatschapsgeld voor 2008 nog niet hebben overgemaakt dit zo
spoedig mogelijk doen? Ook nieuwe leden zijn van harte welkom!
LIDMAATSCHAP BEWONERSVERENIGING ZWANENBALG
Stort € 15 op nummer 330626809 van de Rabobank BVZ
onder vermelding van uw naam, uw adres en contributie BVZ 2008
en u heeft uw contributie weer betaald of bent lid geworden.

Veel plezier tijdens de Koninginnedag Vrijmarkt Garageverkoop!

Met vriendelijke groet,
Jan Tiessen,
Voorzitter van de Bewoners Vereniging Zwanenbalg


