
BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)

NIEUWSBRIEF APRIL 2009

Vrienden van Zwanenbalg en omgeving, NIEUWS:

Het paaseieren zoeken op 11 april was een geweldig succes!
Veertig deelnemers, prachtig weer, goede locatie en een enthousiast groepje
vrijwilligers, onze "Handen in de wijk" en medewerkers van de Hoeve zorgden voor
een plezierige happening. Heel erg bedankt allemaal.

De algemene ledenvergadering op 2 april was gewoon goed. In een vooral prettige
en constructieve sfeer zijn de 12 agendapunten over het voetlicht gebracht. Het
bestuur is hier blij mee. Bedankt leden.

Koninginnedag 30 april.
Dat zal dit jaar voor ons allen in Julianadorp tevens de start zijn van
100 jaar Julianadorp. Een feest dat thematisch verdeeld, tot en met 8 oktober zal
duren. De vele vlaggen die dit feest aankondigen met daarbij de bloemenpracht
(narcissen, blauwe druifjes en binnenkort tulpen) in perken en parken brengen ons
allen hopelijk al een beetje in de juiste feeststemming.
Ook de BVZ wil samen met u, de bewoners van de wijk, vanaf 30 april een steentje
bijdragen!

Wij organiseren op Koninginnedag donderdag 30 april 2009
een "Plein in de wijk" en een garageverkoop.

Opnieuw slaan de Hoeve ('s Heeren Loo) en de BVZ de handen ineen en nodigen
wij u uit voor een feest bij de Hoeve en in de wijk Zwanenbalg.
U kunt kiezen voor de vrijmarkt rondom de Hoeve of een garageverkoop bij uw eigen
huis.
Op uw eigen oprit of in uw garage zorgt u met uw (klein-) kinderen of buren voor
zaken die u kunt verkopen. Iedereen kan zonder opgave vooraf meedoen! Gebruik
uw eigen creativiteit en maak er iets leuks van!
Bij de entree van de wijk zal een reclamebord belangstellende bezoekers erop wijzen
dat deze vrijmarkt / garageverkoop gehouden wordt.
De vele vlaggen rondom 100 jaar Julianadorp en de Nederlandse vlag zullen de wijk
zo wie zo een vriendelijk aanzien geven deze dag.

Om 11.00 uur start het "Plein in de wijk" en de garageverkoop en om 15.00 uur
eindigt dit feest.

Wat betreft het "Plein in de wijk": vanaf 10.00 uur kunt u de verzamelde goederen
opstellen. De oostzijde van de Hoeve zal hiervoor beschikbaar zijn.



Kinderen kunnen op een kleed hun spulletjes aan de man brengen. Verder zorgt u
zelf voor het opstellen van een en ander.
Voor de kleintjes zal er om 13.00 uur een poppenkastvoorstelling in een van de
huiskamers van de Hoeve zijn.
De BVZ hoopt, zoals voorgaande jaren, op het enthousiasme van alle
Zwanenbalgers en natuurlijk goed weer.
Daarom: tot 30 april om 11 uur bij de gezamenlijke vrijmarkt op de Hoeve of bij uw
eigen garageverkoop. Ik reken op u.

Opfleurdag voor heel Julianadorp zaterdag 16 mei 2009. Deze dag heeft u
natuurlijk al in de agenda genoteerd. De BVZ noemde dit altijd de groen-/ waterdag.
Vanaf 10.00 tot 15.00 uur zal de BVZ hopelijk met veel bewoners, onze gehele wijk
opfleuren. Binnenkort doen wij een beroep op u maar nu al hopen wij dat u zich
hiervoor spontaan meldt op:

Zaterdag 16 mei 2009 tussen 09.45 en 10.00 uur start
opfleurdag bij de blokhut op het terrein van de Hoeve.

Wij rekenen erop dat Zwanenbalg op deze wijze een steentje bijdraagt aan
100 jaar Julianadorp.

Lidmaatschap BVZ.
Tot slot : u wordt lid van de BVZ door € 15,00 over te maken naar 330626809 van de
Rabobank o.v.v. naam/adres en contributie BVZ 2009.
Opzeggingen: voor 1 december van het lopend jaar.
Dat laatste is besloten tijdens de algemene ledenvergadering op 2 april 2009.

Met vriendelijke groet,

J.P.C. Tiessen Voorzitter
van de BVZ.


