
BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2010

Beste bewoners van Zwanenbalg en omgeving,

Het bestuur.

Tijdens de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling zijn de bestuursfuncties
verdeeld. We hebben een nieuwe voorzitter!

Voorzitter: Loek de Goede Zwanenbalg 1406 0223690048

Secretaris: Map Hoekstra – van Amersfoort ZB 1820 022361 8456 maphoekstra@live.nl
Penningmeester Arie ten Boekel ZB 1106 0223641362

Bestuurslid lek Bakelaar ZB 1208 0223637992

Voor een goed taakverdeling zouden wij graag het bestuur weer laten bestaan uit vijf
personen. Zoals u ziet komen wij één bestuurslid tekort. Tijdens de laatste algemene
ledenvergadering van 19 november jl., zijn wij er niet in geslaagd een nieuw bestuurslid aan
te trekken. De komende tijd gaat het bestuur actief op zoek, het liefs naar een tweede
secretaris.

Loek de Goede: "Nieuw in de taakverdeling is dus de voorzitter. Sedert een jaar maak ik deel
uit van het bestuur, eerst als bestuurslid en nu als voorzitter.

Nu al weer bijna 5 jaar wonen mijn vrouw en ik in Zwanenbalg op het nummer 1406. Elke dag
genieten wij van het huis en de wijk. Onze drie kinderen zijn inmiddels uitgevlogen en wonen
elders verspreid in Nederland. Ik ben werkzaam bij het Openbaar Ministerie te Utrecht en
elke avond als ik na een hectische dag de wijk binnenwandel weet ik: hier hopen wij nog jaren
met veel plezier te wonen.

Ik heb veel zin in het komende bestuursjaar van de BVZ. In de volgende nieuwsbrief wil ik
verder ingaan op de activiteiten en ontwikkelingen."

Activiteiten in 2010.

Ook in 2010 heeft de BVZ verschillende activiteiten gepland.

Uitvoering is in de meeste gevallen slechts mogelijk dankzij de samenwerking met de

Franciscushoeve en de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers onze "Handen in

Zwanenbalg".

Onze agenda (uiteraard onder voorbehoud):

Zaterdag 3 april: Paaseierzoekwedstrijd, kinderen t/m 10 jaar
Donderdag 8 april Algemene Ledenvergadering voor leden en niet- leden

Vrijdag 30 april : Plein in Zwanenbalg met o.a. vrijmarkt voor jong en oud

Zaterdag 15 mei: Groen- waterdag voor jong en oud

Zaterdag 11 september: Spelletjesmiddag voor kinderen t/m 10 jaar
Zaterdag 16 oktober: Groen- waterdag voor jong en oud

Donderdag 11 november: Sintemaartendooswedstrijd voor kinderen t/m 10 jaar
Donderdag 18 november: Algemene Ledenvergadering voor leden en niet- leden

Half december: Aanschaf en plaatsing van de kerstboom bij de entree
Vrijdag 17 december: Kerst in Zwanenbalg,

We zoeken nog naar een activiteit voor de jeugd vanaf 10 jaar. Heeft u een idee? Naast de

activiteiten hebben we regelmatig contact met instanties om onze wijk gezellig, mooi en

leefbaar te houden.

Vindt u dit ,als u nog geen lid bent, een goede reden om ook lid te worden?
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Lidmaatschap BVZ

Het lidmaatschap voor de BVZ is € 15 gebleven. Willen alle leden dit bedrag overmaken?
3306.26.809 t.n.v.Bewonersvereniging Zwanenbalg o.v.v. uw naam, adres en contributie
BVZ 2010.

Verslag van Kerst in Zwanenbalg.

Wat een sfeer op de "Kerst in Zwanenbalg" op 18 december. De werkgroep BVZ/Hoeve
had er weer veel werk van gemaakt. Zelfs voor sneeuw was gezorgd. Maar het winterse
weer zorgde ook voor ongemak. De zanggroep die door de wijk zou lopen en zingen belde
op het laatste moment af. Geen nood. Een gelegenheidskoortje werd gevormd en in
gezelschap van de kerstman (Jaap) deed het koortje in een winters / wit Zwanenbalg een
ronde door de wijk. Kerstliederen werden gezongen en de kerstman trok aandacht door
zijn bel luid te laten rinkelen.

De opkomst van zowel cliënten en gasten van de Hoeve als bewoners van Zwanenbalg
was geweldig. De kerstboom werd onder luid applaus aangestoken. De glhwijn en
chocolademelk stonden warm klaar en de kerststollen gesmeerd met roomboter
versierden de schalen. Iedereen genoot zichtbaar. Ook onze gastmuzikanten Elma
Bakelaar ( blokfluit) en Wil Koster ( keyboard) zorgden met hun muziek voor een passende
kerstsfeer.

Het was een voortreffelijke bijeenkomst mede door de gastvrijheid van de Hoeve waar wij

als goede buren te gast waren.

Nieuwjaarsbijeenkomst.

Op 8 januari 2010 vond de nieuwjaarsbijeenkomst van de BVZ plaats. De opkomst viel
wat tegen. Echter, onder het genot van een hapje en een drankje werd er door de
aanwezigen gezellig gepraat in het Wijksteunpunt.

Tijdens de eerste vergadering van het bestuur in 2010 heeft het bestuur toch besloten
deze activiteit van het jaarprogramma te schrappen. De geringe opkomst, de
activiteit "Kerst in Zwanenbalg" kort daarvoor, en de relatief hoge kosten hebben het
bestuur tot dit besluit gebracht.

Zwanenhek bij de entree.

De nestelende zwanen zijn een natuurlijk wonder in Zwanenbalg.

Hun rust wordt echter verstoord door nieuwsgierigen, de zwanen zijn agressief tegen
het verkeer van groot en klein langs de entree.

De BVZ probeert nu al 3 jaar via onze goede contacten met verschillende instanties te
komen tot een structurele oplossing van het voorjaarprobleem in Zwanenbalg. Het liefst
ziet de BVZ een mooi en tijdelijk hek bij de entree dat ieder jaar op een bepaalde tijd
geplaatst en verwijderd wordt. Helaas is ons dit nog niet gelukt. We blijven het wel
proberen! Weet iemand een andere oplossing?.

VLAG ZWANENBALG : LAATSTE OPROEP

Inschrijftermijn is verlengd tot 22 februari 2010!

We hebben een prijsopgave voor de grote en de kleine vlag,
mits we 15 vlaggen per formaat bestellen.

Voor zowel de grote (120x 180 cm kost € 51), als voor de kleine
vlag (100x 150 cm kost € 38) is dit aantal bijna gehaald! Meldt u
snel aan bij Map Hoekstra of Arie ten Boekel met vermelding van
formaat , adres, telefoonnummer en emailadres. U krijgt na 22
februari per mail , of als u geen internet heeft per telefoon,
bericht of de prijs blijft zoals afgesproken ....of een ander
voorstel.

U betaalt pas binnen 4 dagen na levering op rek.nr.3306.26.809 t.n.v.
Bewonersvereniging Zwanenbalg met vermelding van "vlaq" en uw "huisnummer".
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