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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
 
Nieuwsbrief voorjaar 2014 
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 
Voor u ligt de “voorjaars editie” van de BVZ nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief bevat o.a. nieuws over de projecten “vergroening in de wijk” en 
overleg BVZ met de gemeente. Een verzoek van de penningmeester, de uitnodiging 
van de activiteitencommissie om paaseieren te gaan zoeken en een uitnodiging voor 
de algemene ledenvergadering 
 
Vergroening van de wijk 
Afgelopen periode is de entree weer op orde gebracht. De gemeente heeft in overleg 
met het bestuur besloten om de - afgebrokkelde - oude muurtjes te vervangen door 
"schanskorven". 
Schanskorven zijn stevig, niet onderhoudsgevoelig en hebben een lange levensduur.  
Het graffelpad is helemaal gereed en geeft samen met de schanskorven de entree 
een beter aanzien. 
De "Groenblijver" heeft als sponsoring ook dit jaar toegezegd om de bloembakken bij 
de entree te onderhouden. De bakken zijn inmiddels voorzien van kleurige plantjes, 
dankzij deze hovenier. Het bestuur van de BVZ heeft het plan opgevat om meer 
bomen in de wijk te planten. Het plan is voorgelegd aan de gemeente en heeft 
voorlopig geresulteerd in het  mogen planten van acht stuks knotwilgen. Het 
oorspronkelijke plan is om 22 knotwilgen neer te zetten. Hierover is de BVZ nog in 
overleg met de gemeente. Onze wijkhovenier de "Groenblijver" sponsort de wilgen 
en gaat ze ook planten. 
 
Betalen contributie lidmaatschap 2014 
De penningmeester doet een oproep om uw contributie voor 2014 te betalen. 
Wilt u € 15,= overmaken op rekeningnummer NL58RABO 0330 6268 09 ten name 
van Bewoners Vereniging Zwanenbalg onder vermelding van contributie 2014 en uw 
huisnummer. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom en informatie kunt u vinden op onze website 
www.zwanenbalg.info.  
U wordt lid van onze vereniging als u € 15,= overmaakt op rekeningnummer  
NL58RABO 0330 6268 09 t.n.v. Bewonersvereniging Zwanenbalg o.v.v. contributie 
2014 en uw huisnummer.  
 
Pasen in Zwanenbalg 
Bijna traditioneel is er op zaterdag 19 april weer een paaseieren- zoekwedstrijd en 
een paaspuzzeltocht bij de Franciscushoeve. Bestemd voor alle (klein-)kinderen en 
hun vriendjes/vriendinnetjes van Zwanenbalg en de Callantsogervaart. 
De Paashazen hebben weer een mooi programma gemaakt en bij deze nieuwsbrief 
vindt u de uitnodiging en het inschrijfformulier om aan deze activiteit deel te nemen. 
De Paashaas zelf is ook aanwezig 
Voor het zoeken van paaseieren zijn twee groepen: 
1 voor de leeftijd van 2 tot en met 5 jaar 
2 voor de leeftijd van 6 tot en met 8 jaar 
Voor de kinderen vanaf 9 jaar tot en met 12 jaar is er een paaspuzzeltocht in de wijk.  
Wilt u de kinderen aanmelden voor woensdag 16 april bij Silvia de Jong! 
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Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Maandagavond 14 april heeft het bestuur de Algemene Leden Vergadering voor het 
jaar 2014 uitgeschreven. De vergadering zal plaats vinden in het wijksteunpunt  
Julianadorp, Boterzwin 3476. Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2013 
en blikt vooruit naar het komende verenigingsjaar.  
Aanvang van de vergadering is 20:00 uur 
Einde ALV en pauze is 20.45 uur 
Na de pauze zijn er twee gastsprekers uit de wijk, Lia Loosschilder en Henk Arends. 
Zij spreken over het houden van bijen, de noodzaak van bijen en de ziekte onder 
bijen ten gevolge van het spuiten van gif. 
De vermoedelijke eindtijd is 21.45 uur. 
Agenda 
1  Opening 
2  Mededelingen 
3  Vaststellen agenda 
4  Notulen ALV d.d. 11 april 2013 
5  Stand van zaken vanaf 11 april 2013 
6  Financiën 2013 en kascontrolecommissie 
8  Bestuurssamenstelling en –verkiezing 
     Elk nieuw lid blijft drie jaar in functie. Herverkiezing oud-bestuurslid   
     kan voor de duur van 1 jaar  
     Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar: Arie ten Boekel 
     Aftredend en niet herkiesbaar Iek Bakelaar 
     Wij hebben dus een vacature. Oproep: wie meldt zich aan als lid van  
     bestuur van de Bewonersvereniging Zwanenbalg? 
9   Voorgesteld beleid 2014 en de activiteiten van de BVZ in dat jaar. 
10 Rondvraag 
12 Sluiting  
Pauze 
Na de pauze vertellen Lia Loosschilder en Henk Arends over de bijen. 
 
Mocht u nog punten onder de aandacht van het bestuur willen brengen laat het 
weten via het e-mailadres bvzwanenbalg@gmail.com 
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Paaseieren zoeken en 
Paaspuzzeltocht 
 
 
Paaszaterdag 19 april 2014  organiseert de Bewonersvereniging Zwanenbalg  
( BVZ) samen met de Franciscushoeve een paaseieren- zoekwedstrijd en een 
paaspuzzeltocht.  
Bestemd voor alle (klein-)kinderen en hun vriendjes / vriendinnetjes van Zwanenbalg 
en de Callantsogervaart. 
Vanaf kwart voor 2 kun je je aanmelden in de blokhut, je krijgt dan een kaartje. 
Het startsein is om 2 uur ‘s middags en zal een klein uurtje duren. 
. 

Deelname is dit jaar weer gratis! 
 
Kinderen tot en met 8 jaar mogen paaseieren zoeken.  
Vanaf 9 jaar kun je meedoen met de puzzeltocht door de wijk.  
 
Je moet je wel aanmelden, doe het nu meteen, maar zeker voor woensdag 16 april 
bij: Silvia de Jong  Zwanenbalg 1314 telefoon 0223645850 bepensjaak@zonnet.nl 
 
Het gaat altijd door, dus ook als het regent.  
Neem een tasje met je naam erop mee, om de eieren die je opraapt in te doen!  
De puzzeltocht kinderen moeten een pen meenemen.  
Ieder kind krijgt een paasverrassing! 
 
We hopen dat het een spannende middag wordt! Tot zaterdag 19 april 2014. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                             
 
Ja, ik kom Pasen vieren bij de Franciscus Hoeve in Zwanenbalg 
 
Naam…………………………………………    Leeftijd………jaar. 
 
Adres…………………………………………..  Telefoonnummer……………………… 
 
Emailadres……………………………………………………………… 

 
Groeten van de Paashaas! 

 


