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Vrienden van Zwanenbalg en omgeving, NIEUWS:

Koninginnedag was dit jaar de start van het eerste PLEIN IN DE WIJK feest. Rondom
de Hoeve werd menige deal gesloten. De samenwerking met de Hoeve was plezierig
en de vele aanwezigen hebben een geweldige dag gehad. Hiertoe heeft het
poppentheater Jottem van de familie Bouma- onze wijkconciërge- zeker een grote
bijdrage geleverd.
Wat blijft is natuurlijk het vreselijke nieuws uit Apeldoorn betreffende ons vorstenhuis,
dat op deze koninginnedag een enorme impact had.

Opfleurdag 16 mei 2009 verliep uitstekend. Goede afspraken vooraf van de BVZ met
de wijkconciërge en de wijkmanager hebben hier zeker aan bijgedragen. Aandacht van
de pers: de Helderse Courant vermeldde de actie in Zwanenbalg en het Helders
Weekblad liet er foto's van zien. Ook belangstelling van het Openbaar Bestuur zelf in
de persoon van wethouder Hienkens, die samen met onze vrijwilligers in Zwanenbalg
de plantenbakken vulde.
De traditie van Marion de Lange en haar team gezamenlijk met de vrijwilligers en de
gemeentemensen koffie te drinken en van de eigengebakken taart te smullen, viel weer
geweldig in de smaak. Door al deze ingrediënten werd er zeker in onze wijk het nodige
gerealiseerd.
Vooraf werden de boomsingels van nieuwe winterharde aanplant voorzien. Daarnaast
zijn er 3 grote plantenbakken gekomen die de entree van de wijk opfleuren. Verder
hebben we ongeveer 70 ronde en rechthoekige plantenbakken door de wijk verdeeld.
Willekeurig zijn deze bakken door de vrijwilligers aan de bewoners aangeboden met als
doel u een zetje te geven om samen met de BVZ een bijdrage te leveren aan 100 jaar
Julianadorp en tevens onze wijk een beetje fleuriger te maken.
Hopelijk zijn wij hier in geslaagd en zorgt u niet alleen voor de u aangeboden
bloembak, maar ook voor de aangeplante boomsingels bij uw oprit en natuurlijk het
onkruidvrij houden van het gedeelte voor uw eigen woning.
Dit bestuur hoopt dat u wordt aangestoken door het doorzettingsvermogen dat wij
elke keer weer laten zien om samen met u iets meer van onze wijk te maken dan
alleen het wonen in Zwanenbalg.

10 jarig bestaan BVZ. Op 9 juli 2009 bestaat de BVZ 10 jaar. Ondanks deze mijlpaal is
dat voor dit bestuur geen reden om er uitgebreid bij stil te staan. Wel bedanken wij al
diegenen die in deze 10 jaar de moed hebben gehad als bestuurslid of vrijwilliger de
handen uit de mouwen te steken en zo iets voor de wijk Zwanenbalg te doen. Het
huidige bestuur probeert ondanks de beperkte steun toch een succesvolle periode te
realiseren. We zijn daar vanaf maart 2007 mee bezig.



De vele nieuwsbrieven die u bereikten, geven u een beeld van de bedoelingen.
Deze ideeën worden gedragen door ruim 90 leden.

Wij hopen vurig dat de lijn die wij met uw hulp gekozen hebben, zal slagen, namelijk:
 een goed en compleet bestuur
 oplossen van "oud zeer",
 luisteren naar bewoners,
 de algemene ledenvergadering het platform van de afspraken die wij met u

maken, te laten zijn,
 de "Handen in de wijk" (onze vrijwilligers) realiseren,

contacten leggen met velen: bewoners, instanties, enz.
 promotie voor Zwanenbalg in de pers,
 ervoor zorgen dat de BVZ uiteindelijk weer de belangenvereniging wordt, die

het in oorsprong ook was, nu echter wel op vrijwillige basis,
 organiseren van sport- en spelevenementen die de bewoners kunnen binden.

Niet- leden. Wij zijn van plan u in september 2009 te vragen lid te worden en hopen
dat u hierop positief reageert. Maar eerder mag natuurlijk ook door nu lid te worden
voor € 15 per jaar en dit bedrag over te maken naar 330626809 van de Rabobank
onder vermelding van uw naam, adres en "contributie BVZ 2009".
Hopelijk vindt u het belangrijk een belangenvereniging te hebben en reageert u.
Uw participatie bepaalt het draagvlak, de ideeën en de voortgang van onze wijk.

Tot slot wens ik iedereen een goede zomer in Zwanenbalg, plezierige momenten bij
de evenementen rond 100 jaar Julianadorp, maar vooral de niet- leden de moed om
lid te worden van de BVZ en dit bestuur zodoende te belasten met veel werk dat ten
goede komt aan alle bewoners !

Ik reken op u!

Vriendelijke groet,
Jan Tiessen
Voorzitter BVZ.


