
BEWONERSVERENIGING ZWANENBALG ( B.V.Z.)
NIEUWSBRIEF 3 JUNI 2008

1e VISWEDSTRIJD ZWANENBALG
ZATERDAG 21 JUNI 2008

Beste bewoners,
Zaterdag 21 juni 2008 is het dan zover. Voor groot en klein zullen wij samen met de
Helderse Visvereniging H.S.V. deze viswedstrijd organiseren. Wij zullen voor het eerst
een kleine bijdrage vragen.
Leden van de B.V.Z. betalen € 1 en niet-leden € 2,50 per persoon.
U neemt zelf alle visbenodigdheden, zoals een hengel, haakjes, visvoer, een visstoeltje of
plastic zak om op te zitten, mee.

Vanaf 10.00 uur inschrijving en het in ontvangst nemen van het inschrijfnummer in de
blokhut van de Sint Franciscushoeve. Daar worden de wedstrijdregels uitgelegd. Hierna
lopen we samen naar de visstek in de wijk.
Vanaf 11.00 uur wordt er gevist en om ongeveer 12.30 uur halen we onze hengels weer
binnen.
De jury bestaande uit leden van de H.S.V. zal hierna de prijswinnaars bekendmaken.
Om ongeveer 13.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden in de blokhut.

We vissen deze dag in 4 leeftijdscategorieën om een wisselbeker en vele individuele
prijzen. Vanaf 5 jaar kan iedereen meedoen.
Categorie 1 : 5 en 6 jaar ( alleen onder begeleiding)
Categorie 2 : 7, 8, 9, en 10 jaar
Categorie 3: 11, 12, 13, en 14 jaar
Categorie 4 : 15 jaar en alle mensen die ouder zijn.
Opgave, met naam, adres, telefoonnummer, categorie / leeftijd, lid of geen lid, het liefst
voor 18 juni 2008 schriftelijk bij Jan Lindenhovius Zwanenbalg 1119a
of per mail: slindenhovius@Quicknet.nl
Dus bewoners, oma's, opa's en vrienden, wij rekenen op jullie. Geef je snel op!

Nieuws uit de wijk.
De tweede groendag in Zwanenbalg op zaterdag 17 mei 2008 was ,ondanks de regen, toch een redelijk
succes. Uiteindelijk zijn alle bomen in de wijk voorzien van fleurige plantjes. Het bestuur bedankt dan ook
het wijkteam, de wijkconciërge, de wijkmanager en een paar bewoners. Zij trotseerden samen met de
bestuursleden de regen om dit initiatief te helpen slagen. Perfect en zeer bedankt!
Aan alle bewoners het verzoek om deze plantjes te helpen groeien door ze regelmatig wat water te geven
en onkruid te verwijderen.
U vindt toch ook uw wijk- onze wijk- schone wijk!

Herinnering: wilt u s.v.p. zo spoedig mogelijk uw contributie voor de B.V.Z. van 2008 voldoen?
Natuurlijk weten wij dat u in 2007 niet allemaal op 1 januari lid bent geworden. Echter de ambitie om er
iets van te maken in onze wijk- door u onderschreven tijdens de ledenvergadering kost geld. Geld
hebben we nodig om dingen te realiseren die u samen met ons hebt goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2009
zullen we in de pas lopen voor wat betreft de inning van de contributie. U kunt uw lidmaatschap als volgt
voldoen:
Maak € 15 over naar 330626809 van de Rabobank o.v.v. uw naam,uw adres en "contributie B.V.Z. 2008".
Let op: lager inschrijfgeld als u meedoet met de viswedstrijd!

Agenda: We zijn van plan zaterdag 13 september 2008 een gezellige middag voor de kleintjes met en op
de Hoeve te organiseren. Later meer hierover.

Met vriendelijke groet, Jan Tiessen, voorzitter B.V.Z.


