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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)

NIEUWSBRIEF MEI 2011

Beste bewoners van Zwanenbalg en omgeving,

Ondanks het schitterend weer toch nog achter de computer gekropen om u de laatste
ontwikkelingen te melden van de BVZ.
We hebben onze algemene ledenvergadering (ALV) weer gehad. Een terugblik over
het afgelopen verenigingsjaar.
Map Hoekstra onze secretaris had alles weer keurig voor elkaar. Zij gaf een overzicht
van de activiteiten en de bestuursbijeenkomsten.
De kascontrolecommissie deed verslag en kon melden dat de financiën weer tip top op
orde waren, een compliment naar de penningmeester Arie ten Boekel.
Arie presenteerde de begroting voor het komende jaar die door de leden werd
goedgekeurd.
Niet onvermeld mag blijven het werk wat bestuurslid Iek Bakelaar altijd doet voor de
vereniging. Heel veel regelklussen, het contact met de wijkconciërge, het verzorgen van
de plantenbakken bij de entree en ga zo maar door.
Na de pauze vertelde onze gast Henk Post over de vogels in Julianadorp en onze wijk
in het bijzonder. Heel veel prachtige foto´s toonde hij ons waarbij de aanwezige leden
ook meededen en vogels herkenden. Henk vertelde over de vogels en hun gedrag en
bood, namens de Vogelwerkgroep, een aantal zwaluwnesten aan, zodat de
zwaluwstand bevorderd kan worden.
Een nieuw verenigingsjaar weer met activiteiten waarover wij u o.a. doormiddel van
deze nieuwsbrief op de hoogte brengen.
In de vergadering heb ik een oproep gedaan voor een vrijwilliger als nieuw
bestuurslid. Die oproep herhaal ik hierbij. Het zou fijn zijn als we het bestuur konden
uitbreiden met een nieuw lid.

Ook wil ik graag de betaling van de contributie van 2011 in herinnering brengen.
Maak u s.v.p. € 15 euro over naar 3306.26.809 t.n.v. Bewonersvereniging Zwanenbalg
Met uw naam, adres en contributie 2011.

NIEUWS
De officiële opening van de entree wordt verschoven naar zaterdag 10 september
2011.
’s Middags eerst de spelletjesmiddag ( met springkussen!), dan loopt Kunstzin ,als alles
doorgaat als gepland, een feestelijke muzikale ronde door Zwanenbalg. Iedereen mag
meelopen, om ongeveer 16.00 uur worden bij de Franciscushoeve de kinderen, de
cliënten en de genodigden opgehaald. Samen gaan we naar de entree, waar de officiële
opening plaatsvindt. Daarna gaan de weer naar de Hoeve voor een hapje en een
drankje.

De aangekondigde lezing over de nieuwe legger van het waterschap wordt
verplaatst naar een latere datum. Het bleek niet mogelijk om op korte termijn iemand
van het waterschap bereid te vinden om de voorlichting te verzorgen. Over de nieuwe
datum communiceren we in de volgende nieuwsbrief.
De mail die Iek Bakelaar naar het Waterschap zond, wordt door het waterschap gelezen
als een bezwaar, terwijl het een vraag om informatie betrof. Ook andere leden hadden
dezelfde ervaring bleek tijdens de ALV.
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ZATERDAG 14 MEI GROEN -WATERDAG IN ZWANENBALG
Wij gaan weer aan het werk en vragen u ons daarbij te helpen.
9.30 uur: onder het genot van koffie, thee, limonade en heerlijke taart van Marion de
Lange verzamelen grote en kleine Zwanenbalgers zich in de blokhut bij de
Franciscushoeve. Daarna gaan we aan het werk. Voor gereedschap wordt gezorgd.
De boomsingels hebben weer onderhoud nodig. We gaan daar waar nodig is, plantjes
bij zetten en het onkruid verwijderen.
Geeft u tijdens het sproeien van uw eigen tuin de boomsingels ook even water ?.
Omstreeks 12.00 uur verwachtten we klaar te zijn. Komt u ook ?
Ook in Doorzwin wordt een optuindag gehouden.
Als afsluiting is er om 16.00 uur voor alle kleine kinderen van Julianadorp een gratis
optreden van poppentheater Jottem in het Dorpshuis Julianadorp Drooghe Bol 1006.

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het initiatief tot het houden van een
Zwanenbalg Motortoer op 17 juli as. Voor bijzonderheden over de motortoer:
a.kerssemeijer@quicknet.nl

Graag uw aandacht voor www.zwanenbalg.info. Onze webmaster Gaike Dalenoord
houdt de site up to date. Tijdens de afgelopen ALV is besloten de site uit te breiden met
een marktplein in Zwanenbalg, te koop aangeboden, gevraagd, gevonden, verloren enz.
Het marktplein wordt de komende tijd ontwikkeld.

Zoals u ziet : de vereniging bruist van activiteiten. Wij hopen u de komende tijd weer te
ontmoeten.
Met vriendelijke groet namens het bestuur:

Loek de Goede, voorzitter BVZ

ACTIVITEITEN BVZ AGENDA 2011

Zaterdag 14 mei Groen- waterdag
Zaterdag 17 juli Eerste Zwanenbalg Motortoer
Zaterdag 10 september Spelletjesmiddag en officiële opening entree
….. Lezing legger Waterschap
Zaterdag 29 oktober Indien nodig Groen- waterdag
Vrijdag 11 november Sintemaartendoos wedstrijd

Vrijdag 16 december Kerst in Zwanenbalg

Oproep Franciscushoeve:
“Wij zijn op zoek naar sponsoren, ( particulieren of bedrijven) die ons willen
ondersteunen in het onderhoud van 2 shetlanders.
Deze pony’s zullen moeten eten, een warme stal nodig hebben, maar ook een veearts
en hoefsmid zullen af en toe langs moeten komen. Als sponsor heeft u natuurlijk recht
op gratis mest voor uw tuin, t.z.t. af te halen bij de Hoeve.
Bedrijven die ons sponsoren worden vermeld op een bord in de dierenweide.
Geef u op per brief aan Truus en Nina, en doe die in de brievenbus van de Hoeve.
Ook alle kleine beetjes zijn welkom”

Het is verboden de paardjes en het geitje te voeren!.


