Bewoners Vereniging Zwanenbalg
Nieuwsbrief november 2014
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart,
Voor u ligt de “najaarseditie” van de BVZ nieuwsbrief.
De nieuwsbrief bevat een vraag van het bestuur, de verslagen van de burendag, de
motortoertocht 2014 en nieuws over project “Groen en Water”. Voorts een uitnodiging
voor Sint Maarten en de Lampionnenkeuring die het bestuur samen met de
bewoners Franciscushoeve organiseert.
De BVZ en het bestuur.
Zoals u in het verslag van de burendag kunt lezen, gaat deze dag – met dank aan
allen die zich daar voor ingezet hebben – de geschiedenisboeken in als geslaagd.
Zie hiervoor de fotocollage op de website http://www.zwanenbalg.info
Gelukkig mochten wij dit jaar een aantal nieuwe deelnemers begroeten. Maar wat net
als vorig jaar opviel, was dat het aantal deelnemers in verhouding tot het aantal
betalende leden aan de magere kant was. Hoe dat komt, willen wij graag van u weten.
Natuurlijk is de zaterdag altijd een drukke dag voor onze bewoners. Maar misschien
zijn er activiteiten, die u graag wilt bezoeken en die tot nu toe niet gerealiseerd zijn.
Heeft u suggesties, geeft u ze dan aan ons door. U kunt deze ideeën mailen naar de
secretaris van de Bewonersvereniging, Henk Arends: bvzwanenbalg@gmail.com
Op de algemene ledenvergadering van 14 april 2014 zijn een aantal nieuwe leden
voor het bestuur gekozen. Vanaf die dag heeft onze bewonersvereniging een
vacature voor een bestuurslid. Wij vragen om versterking van ons bestuur. Heeft u
interesse voor het bestuur, meldt u aan!
Om te voorkomen dat wij in onze nieuwsbrieven telkens in herhaling vallen willen wij
deze nieuwsbrief als de laatste voor dit jaar beschouwen. In de decembermaand hoort
u nog wel van ons.
Zwanenbalg Motortoer.
Het is even voor negen uur op zondag 13 juli als de Zwanenbalg motorrijders zich
verzamelen bij de blokhut van de Hoeve. Arie ten Boekel heeft de koffie klaar. Het
begin is al goed. Kwart over negen stijgen de ridders op hun stalen rossen om aan
een toer te beginnen die wederom door Wilfred Muilwijk is uitgezet. Dit keer gaat het
over de Afsluitdijk en worden de Friese havensteden aangedaan. Het weer is ons
gunstig gezind. In Harlingen kunnen we buiten op het terras aan de haven de koffie
met appelgebak nuttigen die ons door de BVZ wordt aangeboden. Daarna gaat het
langs Achlum, Tjerkwerd, Parrega, Heidensklip, Mims en natuurlijk Exmorra. Wie
kent Exmorra niet! De rit verloopt voorspoedig en zonder incidenten zijn we om kwart
over drie weer terug bij de blokhut. Hier wordt onder het genot van diverse door de
BVZ verzorgde versnaperingen nog uitvoerig nagepraat en wordt besloten volgend
jaar weer een BVZ toer te houden. Alhoewel het gezellig was en alle deelnemers
enthousiast waren over de rit en het gezelschap, wil ik de overige motorrijders van
Zwanenbalg van harte uitnodigen volgende keer mee te gaan. De bikers zeggen:
“Hoe meer wielen hoe meer vreugd”
André Kerssemeijer
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Burendag 2014
In tegenstelling tot de eerste burendag in 2013 hadden we de weergoden echt mee.
Het was een prachtige dag! Ook dit jaar waren er veel kinderen ,hun ouders of
grootouders en de bewoners van de Franciscushoeve aanwezig. Voorts zagen we
een aantal nieuwe gezichten op deze tweede burendag.
Er kon gekozen worden uit veel creatieve, maar ook sportieve activiteiten.
De begeleiders van de Jeu de Boulesclub De Ballen uit Julianadorp hadden het erg
druk met hun werkzaamheden. Een ware competitie vond plaats. Een bewoner van
de Hoeve was wel erg fanatiek. Hij was niet bij de jeu de boules baan weg te slaan.
Ook het versieren van de cup cakes vond veel aftrek. Na afloop konden vele
kinderen de verleiding niet weerstaan om toch een prachtig versierde cup cake op te
eten. Maar daar is een cup cake ook voor bedoeld.
De schilderijen mochten na afloop mee naar huis genomen worden. Het waren
prachtige kunstwerken. Ja, de kinderen in de wijk en de bewoners van de Hoeve zijn
zeer creatief. Traditiegetrouw was ook het luchtkussen “het koetje” gehuurd. Er werd
wat afgesprongen.
Al deze activiteiten vonden plaats met een aangename muziek op de achtergrond.
Voor elk wat wils! Er was geen kind of volwassene die geen tattoo liet zetten. En
slijtvast was de tattoo!
De borrel verliep gezellig. Lekkere hapjes kwamen voorbij. Een klein buitje deed de
bewoners naar binnen gaan , maar al heel snel werd de borrel weer buiten
voortgezet.
De activiteitencommissie ”Handen in de wijk” kan terugkijken op een zeer geslaagde
en ontspannen burendag. Hulde aan deze commissie en alle andere vrijwilligers die
deze dag mogelijk hebben gemaakt.
Betalen contributie lidmaatschap 2015
Het jaar 2014 is nog niet afgelopen en de penningmeester doet al een oproep om het
betalen van uw contributie voor 2015 vast op uw agenda te zetten.
De contributie blijft ook voor het komende jaar € 15,= en kunt u over maken op
rekeningnummer: NL58 RABO 0330 6268 09 ten name van Bewoners Vereniging
Zwanenbalg en onder vermelding van contributie 2015 en uw huisnummer.
Hoewel wij het als bestuur zouden betreuren, maar opzeggen van uw lidmaatschap
voor het komende contributiejaar kan nog voor 1 december en wel schriftelijk bij de
secretaris:
Dhr. H.L. Arends
Zwanenbalg 1407
1788ZD Julianadorp
bvzwanenbalg@gmail.com
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
NL58 RABO 0330 6268 09 t.n.v. Bewonersvereniging Zwanenbalg o.v.v. contributie
2015 en uw huisnummer.
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Groen en waterochtend.
Bij voldoende belangstelling willen wij eind november een “groen en waterochtend”
organiseren.
Deze ochtend zal plaats vinden op 22 of 29 november en aanvangen met een kopje
koffie/thee in de blokhut van de Hoeve.
De bedoeling is om een paar uur gezamenlijk onderhoud te plegen aan groen en
water in de wijk, met name bij de entree.
Als u hieraan wilt meedoen dan kunt u zich telefonisch, tel. 641362, of via de mail
bvzwanenbalg@hotmail.com opgeven.
Wij rekenen op veel vrijwilligers, want een mooie wijk geeft meerwaarde aan je huis,
maar ook aan woon- en leefplezier en zo kom je ook nog in contact met andere
medebewoners.
Als u deze dagen niet kunt, maar het wel met de doelstelling eens bent, kijk of er in
uw omgeving zwerfvuil ligt of onkruid te verwijderen is en probeer dit op te ruimen.
Zo wordt "onze" wijk steeds mooier.
Tot slot wenst het bestuur van de bewonersvereniging u een prachtig najaar toe.
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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)
organiseert samen met de
FRANCISCUSHOEVE:

sintemaartendoos
wedstrijd
dinsdagmiddag 11 november 2014 vanaf half 5 tot 5 uur
zijn de (klein-) kinderen t/m 12 jaar ( basisschool) en
de bewoners van de Hoeve van harte welkom
met hun sintemaartendoos in de blokhut van de Franciscushoeve.
Oma, opa, mamma, pappa, vriendjes en vriendinnetjes mogen ook mee!
Je laat je lampion aan de jury zien en zingt een liedje.
In de huiskamer van de Hoeve krijg je iets lekkers.
Even na 5 uur volgt daar ook de prijsuitreiking.
Misschien wint jouw lampion wel een prijs !

In de blokhut is het donker.
Alles gaat sneller als je dit strookje meeneemt :
Naam…………………………………………………..Leeftijd………………..
Adres…………………………………Telefoonnummer………………………
Emailadres: ……………………………………………………………………..
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