
PAASEIEREN ZOEKEN MET DE PAASHAAS

Paaszaterdag 3 april 2010 organiseert de Bewonersvereniging
Zwanenbalg ( BVZ) samen met de Franciscushoeve een
paaseieren- zoekwedstrijd.
Bestemd voor alle (klein-)kinderen en hun vriendjes/vriendinnetjes
van Zwanenbalg en de Callantsogervaart.
Vanaf kwart voor 11 kun je je aanmelden in de blokhut, je krijgt dan een kaartje. Het
startsein is om 11 uur 's morgens en zal een klein uurtje duren.

Deelname is dit jaar weer gratis!

Er zijn 3 leeftijdscategorieën.
De rode groep is voor kinderen t/m 4 jaar.
De blauwe groep is voor 5, 6 en 7 jarigen.
De groene groep is voor de oudste kinderen van 8,9 en 10 jaar..

Je moet je wel aanmelden, doe het nu meteen , maar zeker voor woensdag 31 maart bij:
Silvia de Jong Zwanenbalg 1314 telefoon 0223645850 bepensjaakzonnet.nl

Het gaat altijd door, dus ook als het regent.
Neem een plastic tasje met je naam erop mee, om de eieren die je opraapt in te doen!
Ieder kind krijgt een paasverrassing!

We hopen dat het een spannende ochtend wordt!!!!!! Tot zaterdag 3 april 2010.

ZB 1314-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam............................................................. Leeftijd................................... jaar.

Adres............................................................. Telefoonnummer .............................

1



BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)

NIEUWSBRIEF MAART 2010

Beste bewoners van Zwanenbalg en omgeving,

Nieuwsbrief en lidmaatschap:

Elk adres in Zwanenbalg en de Callantsogervaart krijgt onze nieuwsbrief altijd gratis
thuisbezorgd. We hopen zo iedereen op de hoogte te houden van onze activiteiten en
tevens nieuwe leden te winnen. In 2009 hadden we tot ons grote genoegen 95 leden! Het
lidmaatschap van de BVZ is € 15 gebleven. Willen alle leden en nieuwe leden dit bedrag
overmaken? 3306.26.809 t.n.v. Bewonersvereniging Zwanenbalg o.v.v. uw naam,
adres en contributie BVZ 2010.

Vlag Zwanenbalg

We zijn blij te kunnen melden dat de vlaggen besteld zijn en binnenkort zullen worden
afgeleverd. U bent natuurlijk vrij om te vlaggen wanneer u wilt, en is het een idee dit zeker
te doen tijdens een BVZ activiteit?

Activiteiten BVZ in april en mei 2010

Zaterdag 3 april: Paaseierzoekwedstrijd, kinderen t/m 10 jaar
Nieuw: Donderdag 8 april Lezing Jasper Valkier Tuinen in Zwanenbalg . Gewijzigd:

Donderdag 22 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

Koninginnedag : Plein in Zwanenbalg

Op 30 april zal er op het terrein van de Franciscushoeve weer een Plein in Zwanenbalg
worden gehouden. Er zal gestart worden met een wedstrijd en optocht versierde fietsen,
waarna u en uw (klein-) kinderen kunnen starten met de verkoop van spulletjes. Dus alvast
verzamelen??! In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover.

Lezing Jasper Valkier : Tuinen in Zwanenbalg en vragen over de tuin.

Donderdag 8 april van 20.00 uur tot 22.00 uur zal Jasper Valkier ( velen kennen deze
hovenier van een eerdere lezing) praten over de tuinen in Zwanenbalg. Daarna kunt u
vragen stellen, die hij zal beantwoorden.
We pauzeren tussendoor even voor een bekertje koffie of thee.
Plaats: de blokhut op de Franciscushoeve. Gratis voor leden, anderen betalen € 3.
Omdat er geen grote aantallen mensen in de blokhut passen, vragen we u het
aanmeldstrookje in te vullen en meteen of zeker voor dinsdag 6 april in te leveren bij lek
Bakelaar Zwanenbalg 1208 of te mailen naar maphoekstra@live.nl.

ZB 1208 -----------------------------------------------------------------------------------------------
Lezing Jasper Valkier 8 april 2010 in de blokhut

Naam.................................................Adres.......................................... Lid BVZ ja/nee

Telefoonnummer ............................... E-mail adres....................................................
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