
BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)

NIEUWSBRIEF 28 NOVEMBER 2008

Beste bewoners Zwanenbalg en Callantsogervaart,

Drie nieuwsbrieven in een maand dat is erg veel, ik hoor het u al zeggen. Maar ja, dit
bestuur zit dan ook niet stil en heeft u steeds weer opnieuw iets te vertellen. Voor de
één informatie, voor de ander een aanzet om gewoon mee te doen en lid te worden
van deze ambitieuze club. Deze keer heb ik twee zaken voor u!

GROEN / WATERDAG zaterdag 6 DECEMBER 2008
Start 9.00 uur en einde 12.30 uur bij de Franciscushoeve.

De slogan is: schone wijk - onze wijk - maar wel samen!
Deze groen/waterdag zal uit diverse activiteiten en werkzaamheden bestaan. Ook
deze dag kunnen wij rekenen op de ruimhartige hulp van het openbaar bestuur en de
hierbij behorende instellingen. Deze gezamenlijke actie kan echter alleen slagen met
uw hulp en deelname. U bepaalt of de ambitie die wij als BVZ hebben, reëel is.

Vooraf kunt u er zelf voor zorgen dat het openbaar groen rondom het perceel
toegankelijk is en het onkruid en de rommel op de parkeerplaats en de weg reeds is
verwijderd.
Daarnaast vragen wij om de eenjarige planten die op 17 mei 2008 door ons zijn
geplant rondom de boomspiegels, door u worden verwijderd.
Uw groenbak wordt woensdag 3 december geleegd, dus een koud kunstje toch?
Misschien kunt u dan meteen het onkruid rondom die boom verwijderen, dat scheelt
een hoop werk op 6 december!

Indien u snoeiafval heeft, bundel het dan en leg het zaterdag 6 december vanaf 9.00
uur aan de weg. Het wordt opgehaald.

De dag zelf verzamelen wij ons bij de Hoeve en niet bij het transformatiehuisje. De
werkzaamheden vinden met en zonder begeleiding plaats en variëren van het
borstelen van de toegangen tot onze wijk, het opknappen van de boomspiegels, het
terugsnoeien van een aantal wilgen tot het weghalen van zwerfafval uit het groen. Ook
rond de Hoeve zullen we actief zijn.
Tijdens de koffiepauze in de blokhut van de Hoeve kunt u van deskundigen informatie
krijgen over hoe u uw bomen kunt snoeien.
U hoeft alleen maar te komen en van groot tot klein is iedereen welkom! Voor
gereedschap wordt gezorgd. Mogen wij op u rekenen?

KERST IN DE WIJK zaterdag 20 DECEMBER 2008
Aanvang 15.00 uur en het einde zal rond 17.00 uur zijn in de Franciscushoeve.

Doel van deze kerst in de wijk is de integratie tussen bewoners van de Hoeve en
Zwanenbalg / Callantsogervaart te optimaliseren.
Tijdens deze bijeenkomst, die georganiseerd wordt door de Hoeve en de BVZ, willen
wij u onder het genot van een kopje / drankje / kerstbrood en muziek nader bij elkaar
brengen.
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Op deze middag zullen de kerstbomen officieel worden ontstoken en de kerstperiode
gestart. Hierbij wordt de traditie van het ontsteken van de kerstboom bij de entree
uitgebreid.
We hopen deze middag velen erbij te betrekken, zoals de vrijwilligers van de BVZ
( onze "handen in de wijk"), de vrijwilligers van de Hoeve, de mensen rondom het
openbaar bestuur en natuurlijk alle bewoners van de Hoeve en Zwanenbalg. De
intentie die wij als bestuur van de BVZ hebben, hopen wij deze middag te realiseren.
Kerst in de wijk, waarbij integratie tussen allen die woonachtig zijn in of te maken
hebben met onze prachtige wijk, mogelijk zal zijn.

Wij hopen dat u na het lezen over deze twee acties, meedoet op 6 december en komt
op 20 december. Alleen dan kunnen deze activiteiten een traditie worden.

Door lid te worden steunt u het bestuur en de vrijwilligers van de BVZ en maakt u het
mogelijk dat wij onze plannen kunnen verwezenlijken. Tijdens de ledenvergadering
van 20 november 2008 is vastgesteld dat de contributie gelijk blijft: € 15 voor 2009.
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.

Tot ziens op 6 en 20 december 2008.

Jan Tiessen,
Voorzitter van de BVZ.
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