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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2009

Beste bewoners Callantsogervaart en Zwanenbalg,

Velen van u waren 20 december 2008 aanwezig bij de eerste Kerst in de wijk en 8
januari 2009 tijdens de Nieuwjaarsreceptie.
Op dit moment ligt de jaarwisseling al weer ver achter ons. Ik wens u en de BVZ een
goed verenigingsjaar toe. Het bestuur hoopt de lijn van 2008 samen met u door te
trekken.

STAND VAN ZAKEN

De BVZ was in 2008 weer veel en positief in het nieuws.
Als bestuur en leden van de BVZ gaat het naast activiteiten zoals eierzoeken,
Sintemaarten lichtjeskeuring, natuurlijk ook om andere zaken te realiseren die de
band tussen de bewoners vergroten. En...er gebeurt wel iets bij u in de wijk!
Het kost soms veel energie om elkaar te stimuleren en het een en ander voor elkaar
te krijgen, maar inmiddels is er veel gerealiseerd door onze vrijwilligers: de Handen
in de wijk, en het bestuur.

Bij de Kerst in de wijk waren 80 personen, groot en klein, aanwezig. Doel was de
gewenste integratie tussen bewoners van Zwanenbalg / Callantsogervaart en de
Hoeve vorm te geven. Respect voor elkaar is de hoofdzaak.

Erg positief hebben wij allen kunnen zien hoe bewoners, en zeker onze jeugdige
bewoners, op 1 januari 2009 de rommel van het vuurwerk opruimden. Grote
klasse!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2008, bezocht door ruim 30 leden / bewoners
sprak ik over de start van Handen in de wijk met als motto: "Vrijwillig, maar zeker
niet vrijblijvend". En ...transparantie gekoppeld aan respect en kwaliteit. En zie,
binnen een jaar werkt de vrijwilligersgroep Handen in de wijk en brengen deze
mensen veel tot stand.

Uitdaging voor 2009.
Iedereen in deze wijk heeft wel ergens verstand van, kennis of belangstelling
voor. Stel nu eens dat u een heel klein stukje hiervan beschikbaar stelt aan de
bewoners in Zwanenbalg / Callantsogervaart. Tevens vertelt u het bestuur van de
BVZ dat u ideeën heeft, wij kunnen het dan samen aanpakken. Wat zou er niet
allemaal kunnen gebeuren? Denkt u er eens over na!
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Lidmaatschap.
Om beleid en plannen te verwezenlijken doen wij natuurlijk ook financieel een beroep
op u.
Ten eerste hoop ik dat u nu een reden heeft om voor € 15 per jaar lid te worden. Ten
tweede dat u , leden en nieuwe leden, uw lidmaatschapsgeld voor 1 april 2009
betaalt.
In het eerste deel van het jaar zijn onze kosten n.l. het hoogst. Daarom: blijf of word
lid en maak voor 1 april € 15 over naar 330626809 van de Rabobank o.v.v uw naam,
uw adres en "contributie BVZ 2009" U steunt het bestuur en de Handen in de wijk.

Agenda 2009.
De volgende afspraken staan reeds genoteerd in onze agenda's:

Overleg binnen het bestuur en overleg met de Hoeve- 's Heeren Loo, wijkplatform
Julianadorp, BVJ, wijkconciërge, wijkmanager en Openbaar Bestuur.

2 april Algemene Voorjaarsledenvergadering BVZ
11 april Paaseieren zoeken rondom de Hoeve
30 april Koninginnedag , Plein in de wijk, garageverkoop
16 mei Groen / waterdag BVZ, gecombineerd met opfleurdag 100 jaar

Julianadorp
11 november Sintemaarten Lichtjeskeuring bij de Hoeve
19 november Algemene Najaarsledenvergadering BVZ
28 november Groen / waterdag BVZ
19 december Kerst in de wijk op de Hoeve
8 januari 2010 Nieuwjaarsbijeenkomst

In het kader van 100 jaar Julianadorp overwegen wij de volgende activiteiten die
nog niet van een datum zijn voorzien:
Viswedstrijd
Spelletjesdag jongste jeugd
Zwanenbalg hardloopwedstrijd
Golf familiedag
Familie schaatsdag

Ik hoop dat deze stand van zaken u een beeld geeft van de BVZ, maar meer nog een
gevoel van daar wil ik bijhoren!

Onze leden, bedankt voor het vertrouwen! En de overigen, mogen we u verwelkomen
als lid?

Met vriendelijke groet, Jan Tiessen Voorzitter van de BVZ

Reacties graag naar de secretaris van de BVZ maphoekstra@ live.nl


