
BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)

NIEUWSBRIEF 12 OKTOBER 2009

Vrienden Zwanenbalg en omgeving,

Rond 20 juni viel de NIEUWSBRIEF JUNI- ZOMER 2009 bij u in de bus. Inmiddels is
de zomer op zijn eind, het 100- jarig bestaan van Julianadorp gevierd en heeft de BVZ
weer een paar nieuwe leden mogen begroeten.

Nieuws:
Wat betreft de entree van de wijk, hebben wij voortgang geboekt! Een groot aantal
gesprekken, vergezeld van onze notities en getekende impressies, heeft er toe geleid
dat de gemeentelijke instanties ons inhoudelijk gaan helpen! De eerste mondelinge
resultaten verwachten we eind 2009. Hopelijk kunnen we u begin 2010 uitgebreid
informeren over de werkzaamheden aan de entree.
Van mei tot september hebben 3 plantenbakken wat extra fleur gebracht aan de
entree. Inmiddels hebben Piet de Lange en lek Bakelaar deze bakken van nieuwe
beplanting voorzien. De BVZ heeft de bedoeling dit 3 keer per jaar te realiseren.

Vlaggen:
Al vele jaren wordt er over gesproken een eigen vlag voor Zwanenbalg te ontwerpen
en die tijdens belangrijke gebeurtenissen te tonen. Na het succes van de vlaggen van
het 100 jarige Julianadorp besloot het bestuur van de BVZ deze gedachte te
realiseren. Het resultaat: 3 prachtige grote vlaggen met het logo van deze nieuwsbrief,
maar dan in de kleuren blauw, wit en oranje. U kunt tegen kostprijs een kleinere vlag,
bestemd voor de vlaggenstok, bij ons aanschaffen. De prijs is afhankelijk van het
aantal bestelde vlaggen en nu nog niet bekend. Meldt u snel aan bij onze secretaris:
maphoekstra@live.nl , dan krijgt u zo spoedig mogelijk bericht over de juiste prijs.

Verslag spelletjesmiddag 12 september 2009:
Het verslag van dit geslaagde feest door Ans de Goede, vindt u aan het eind van
deze nieuwsbrief.

Agenda:
11 november 2009 Sintemaarten: meer hierover in een speciale flyer.
19 november 2009 Algemene ledenvergadering BVZ: zie de volgende nieuwsbrief.
21 november 2009: Groen/ waterdag: zie ook onze volgende nieuwsbrief.

Het bestuur en het aantal leden:
Inmiddels heeft de BVZ 95 leden. Zij onderschrijven aldus het nut van een
bewonersvereniging. Het bestuur is hier erg blij mee, want zij investeert veel tijd in
overleg met vele instanties om te komen tot goede afspraken met als doel het voor de
bewoners nog fijner, mooier, prettiger te maken in onze wijk Zwanenbalg.
Veel bewoners hebben waardering voor het werk van de BVZ en steunen ons waar zij
kunnen. Daardoor kan Zwanenbalg ook iets bereiken!
Tot nu toe krijgen alle bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart de
nieuwsbrief van de BVZ, dus ook de niet- leden! We hopen dat ook zij zich
hierdoor aanmelden als lid.



Lidmaatschap Bewonersvereniging Zwanenbalg ( BVZ)
Maak € 15 over naar 330626809 van de Rabobank , onder vermelding van uw naam,
adres en "contributie BVZ 2009".
Mag ik ook alstublieft op u rekenen?

Met vriendelijke groet,
Jan Tiessen,
Voorzitter Bewonersvereniging Zwanenbalg ( BVZ )

Spelletjesmiddag op zaterdag 12 september 2009

Voor de 2e keer organiseerde de BVZ samen met de Fransicushoeve een
spelletjesmiddag voor de 4 tot 10 jarige (klein-) kinderen van de wijk en de bewoners
van de Hoeve.

Het weer was prima, de zon scheen gelukkig. De Hoeve had hun "huis en terrein"
weer gastvrij opengesteld.
Er waren dit jaar een aantal nieuwe spelletjes zoals maskers maken, clowntje prik en
de Hoeve had op de deel een prachtig nieuw tafelvoetbalspel staan. Van dit spel werd
door de deelnemers enthousiast gebruik gemaakt.
Diverse bewoners van de Hoeve hielpen met de voorbereiding en de uitvoering van de
spelletjes. Anderen werden bij de groepen van de kinderen van de wijk ingedeeld.
Deze groepen waren samengesteld met kinderen van verschillende leeftijden.

Om twee uur startte de middag. Iedereen werd welkom geheten door Map Hoekstra. Er
deden 35 kinderen en bewoners mee. Na de openingsdans gingen de groepjes elk een
kant op en al spoedig zat de sfeer er goed in. De gezellige muziek op het terrein werkte
daaraan mee. Topper was, evenals als vorig jaar, het pannenkoeken versieren en
opeten uiteraard. Voor je het wist was het zomaar vijf uur, tijd voor de slotdans. De
kinderen, waarvan sommigen met zelf gemaakte maskers, dansten onderleiding van
Silvia de Jong de slotdans.

Iedereen keek terug op een mooie middag die zeker volgend jaar weer terug moet
keren in het jaarprogramma van de BVZ. Dank aan de organisatie en vele andere
vrijwilligers die deze middag mogelijk hebben gemaakt. Mede door hun inzet en
prima samenwerking kunnen we spreken van een geslaagde middag voor de
kinderen Zwanenbalg en bewoners van de Hoeve.

De dagen erna ontvingen alle deelnemers per mail een foto van de spelletjesmiddag.

Ans de Goede


