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Bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart,

Bewonersverenging Zwanenbalg ( BVZ) organiseert ook dit jaar weer
samen met de Franciscushoeve een gezellige

Kerst in Zwanenbalg

Vrijdag 18 december 2009
loopt vanaf 17.00 uur de kerstman vergezeld van een zangkoor door de

wijk om iedereen te herinneren aan dit kerstevenement.
U kunt ze toejuichen en meezingen.

Kom daarna allemaal tussen 18.30 uur en 20.30 uur naar de
Franc iscushoeve.

De lichtjes in de kerstboom worden officieel aangestoken en
we trakteren u op kerstbrood, glhwein, warme chocolademelk en

m u z i e k !
Het doel is de bewoners van onze wijk met elkaar in contact te brengen.

Iedereen is van harte welkom.
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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2009

Vrienden van Zwanenbalg en omgeving,

Sint Maarten
32 Deelnemers lieten hun Sint-Maartenscreaties op 11 november bewonderen. Na
afloop was het gezellig wachten in huiskamer Oost op de uitslag van de jury. De 10
winnaars waren natuurlijk heel gelukkig!

Algemene Ledenvergadering ( ALV) 19 november 2009
De lopende zaken zijn besproken en besloten is de contributie in 2010 op € 15 te
houden. lek Bakelaar is herkozen als bestuurslid. De BVZ nam afscheid van voorzitter
Jan Tiessen en bedankte hem. Mede dankzij zijn enthousiasmerende en zakelijke
aanpak is de BVZ de laatste 3 jaar een vereniging geworden met bijna 100 betalende
leden, met geweldige "Handen in de wijk" die de draaiboeken voor de activiteiten tot
leven brengen, met goede contacten met instanties en een duidelijke structuur.
Namens de Franciscushoeve bedankte Truus Storm Jan voor alles wat de BVZ de
laatste 3 jaar voor de Hoeve heeft betekend. In overleg zijn activiteiten tot stand
gekomen, die de bewoners van Zwanenbalg en de Hoeve ten goede kwamen.

Oproep bestuursleden.
Het bestuur zoekt een nieuw lid. Ziet u de BVZ zitten en wilt u een deel van uw tijd aan
de gemeenschap besteden? We zoeken b.v. een tweede secretaris. Meldt u aan en we
komen het een en ander toelichten.

Groen- waterdaq 21 november 2009 De
vaste vrijwilligers waren aanwezig.

Gaike Dalenoord schrijft het volgende:
"Het bestuur heeft mij gevraagd hen te assisteren met de groen- waterdagen.
Tweemaal per jaar vinden deze dagen plaats (1 x in de herfst en 1 x in de lente). De
bedoeling is dat zoveel mogelijk bewoners mee helpen het aanzien van onze wijk te
verbeteren, samen met de milieudienst van de gemeente.
Tweemaal per jaar, 3 uurtjes, en met vele handen kunnen we veel bereiken. Ik wil het
bestuur assisteren, maar daar heb ik uw hulp ook voor nodig. Niet alleen deze twee
dagen, maar ook met ideeën en suggesties.
Globaal kunnen we de wijk in 7 delen verdelen. 1, de Callansogervaart, de 4
windstreken binnen Zwanenbalg en de 2 "U" vormen binnen de wijk.
Het zou mooi zijn, indien uit elk deel een vertegenwoordig(st)er, mij zou willen
assisteren. De vertegenwoordig(st)er heeft het beste beeld van zijn/haar eigen deel
van het groen en water kan op deze manier met de beste ideeën en suggesties
komen.
Indien u zich aangesproken voelt, kunt u of met mij contact op nemen ( tel 630711), of
via de secretaris van het bestuur."

Sleutel kwijt?
Tijdens de groen- waterdag van 21 november is bij het pad naar de achterste vlonder
een sleutelbos gevonden met bajonetsluiting. Tot eind december op te halen bij de
secretaris.
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Oproep voor de enquête.

Het bestuur is zoals eerder aangekondigd van plan om een enquête in Zwanenbalg
te houden. Hiervoor zoeken wij MBO- of HBO- studenten wonende in Zwanenbalg.
Hierbij kan het mes aan twee kanten snijden.
A: informatie voor het bestuur van de BVZ.
B: een studie- of stageopdracht voor jullie studenten. Helaas moeten wij hiervoor
een minimum leeftijd van 16 jaar aanhouden. Wij zoeken hiervoor jongens en
meiden. Maximaal 6 en minimaal 4.
Neem contact met ons op. Wij zullen jullie dan inhoudelijk informeren en samen een
traject uitzetten om deze enquête te kunnen houden. Verenigingen doen over het
algemeen weinig voor jullie leeftijdsgroep. De BVZ wil hiermee breken en jullie juist
betrekken bij zaken.
Geef je op bij de secretaris.

Nieuwjaarsborrel 8 januari 2010
Het bestuur nodigt iedereen uit samen met ons te toasten op het nieuwe jaar in het
Wijksteunpunt Julianadorp Boterzwin 3476
Van 19.00 uur tot 21.00 uur heten we u van harte welkom.

Prachtige vlag

U ziet de vlag in zwart- wit. Maar in het echt is de
achtergrond blauw, de zwaan wit/ blauw en de tekst oranje.
Ontwerp: Full-Colour bedrukking op wit doek/fond.
Materiaal: Poly Glans 115 gr/m2.
Afwerking: Rondom gezoomd met kopband en clips.
U kunt kiezen: de kleine vlag voor een vlaggenstok is
100x 150 cm. en kost € 38
De grote vlag voor een vlaggenmast is 120 x 180 cm. kost € 51.

De bestelling kan pas gedaan worden als het minimumaantal van 15 stuks per
formaat is gepasseerd. U krijgt daarvan bericht en betaalt pas binnen 4 dagen na
levering op rek.nr.3306.26.809 t.n.v. Bewonersvereniging Zwanenbalg.
Met vermelding van “vlag”en uw “huisnummer”.

Uw ingevulde bestelformulier kunt u voor 20 december 2009 inleveren bij:

Map Hoekstra (secretaris BVZ) Arie ten Boekel ( penningmeester BVZ)
Zwanenbalg 1820 Zwanenbalg 1106
Tel: 618456 Tel: 641362

Of via internet: maphoekstra@live.nl

..............................................................................................Hierlangs afknippen

Hierbij bestel ik bij de BVZ
...st. kleine vlag Zwanenbalg 100 x 150 cm € 38,00 = €............
...st. grote vlag Zwanenbalg 150 x 180 cm € 51,00 = €............

Naam: Tel:
Adres: Email:
Datum: Handtekening:


