
BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)

NIEUWSBRIEF 1 NOVEMBER 2008

Beste bewoners,

Het gaat goed met de BVZ! Op dit moment zijn er 90 betalende leden in Zwanenbalg
en op de Callantsogervaart. Hierdoor is er draagvlak. Het bestuur is u hier dankbaar
voor. Omdat onze activiteiten over de grenzen van onze wijk gaan, hopen wij vurig dat
wij ook nieuwe leden mogen begroeten.

Waarom zou u lid worden?

- De BVZ overlegt over zaken die vroeger vanzelfsprekend waren.
Schoonhouden van de wijk, beheer van het water, groenvoorziening en
verkeershinder zijn zaken die alleen goed geregeld worden indien het
openbaar bestuur geholpen wordt bij het realiseren van e.e.a. En hoe gek het
misschien ook klinkt, daar besteedt dit bestuur ruimschoots tijd aan.

- De BVZ zorgt dat er activiteiten in de wijk plaatsvinden. Activiteiten die de
band tussen de bewoners vergroten.

- De BVZ zorgt met "Handen in de wijk" dat er ruimschoots participatie is door
bewoners. Soms als vrijwilliger bij activiteiten zoals sport en spel, maar ook
door kennisoverdracht bij meer structurele zaken, zoals het beheer van
groen / water en verkeersproblematiek.

- De BVZ probeert preventief met zaken en kwesties om te gaan. Niet alleen
strijd voeren, maar juist proberen door overleg en soms stille diplomatie,
vervelende zaken te stoppen en uiteindelijk terug te dringen.

- De BVZ zorgt dat Zwanenbalg op de juiste wijze onder de aandacht gebracht
wordt, b.v. bij het openbaar bestuur. Hierdoor kan deze prachtige wijk het
visitekaartje zijn, worden of blijven in Noord Holland Noord.

We hopen dat dit de bewoners aanspreekt en dat we degenen die nog geen lid zijn,
als nieuw lid mogen begroeten!
Mogen wij op u rekenen?

Opgave als lid:
Maak € 15 over naar 330626809 van de Rabobank o.v.v uw naam, uw adres en
"contributie BVZ 2009". Als u nu lid wordt, bent u ook lid voor de laatste weken van
2008!

De nieuwe bewoners in onze wijk wil ik graag begroeten en veel geluk wensen.
De vertrekkende bewoners bedank ik voor het vertrouwen in de BVZ en het
bouwen aan Zwanenbalg.

Z.O.Z



De komende evenementen:
11 november zal wederom de Sintemaarten lichtjeskeuring gehouden worden op
het terrein van de Hoeve. Aanvang 16.30 uur, prijsuitreiking 17.00 uur.

20 november zal de algemene ledenvergadering worden gehouden. Locatie
Wijksteunpunt Boterrug.

6 december de groen/waterdag voor alle bewoners. Aanvang 9.30 uur, einde 12.30
uur.

20 december de traditionele ontsteking van de kerstboom. Voor het eerst zal bij de
Hoeve een grote boom worden geplaatst. Langs deze weg hoopt de BVZ dat u ook
meedoet met het in kerstsfeer brengen van de wijk.

In de komende nieuwsbrief komen wij zeker op deze evenementen terug!

Als afsluiting van deze nieuwsbrief nogmaals de Sint Maarten lichtjeskeuring.

Met vriendelijk groet,
Jan Tiessen
Voorzitter BVZ.

Dinsdagmiddag 11 november 2008 organiseert de BVZ weer samen met `s Heerenloo
een SINTEMAARTEN LICHTJESKEURING op de Hoeve.

Alle kinderen tot 10 jaar, zijn vanaf kwart over 4 welkom met hun Sintemaartendoos.

Je laat in de blokhut je lampion aan de jury zien, daarna zing je in de Hoeve een
liedje en krijg je wat lekkers. Om 5 uur volgt daar ook de prijsuitreiking!
Oma, opa, pappa, mamma, vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom!

Neem om in het donker alles snel te kunnen laten verlopen een strookje mee met:

Naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en emailadres.

Tot ziens!

Z.O.Z


