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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG  (BVZ) 
 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2012  
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 
Deze nieuwsbrief bevat een aantal mededelingen van het bestuur, en een 
uitnodiging voor de Kerst in Zwanenbalg op vrijdagavond 14 december 2012. 
 
Het bestuur. 
Zoals u al weet, zoeken we een voorzitter.  
Wilt u het gezicht en het aanspreekpunt van de Bewonersvereniging Zwanenbalg 
worden? Geef u dan op bij het bestuur. Eens in de 6 à 7 weken vergadert het bestuur 
en verdelen we de taken. Met ingang van april 2013 komt de functie van secretaris 
vrij. Meldt u aan, het is leuk werk en het komt de wijk en dus ook uzelf ten goede! 
Doel BVZ : zie www.zwanenbalg.info  
 
Actie 100ste lid. 
De BVZ heeft 98 leden! Een record. 
Meldt u voor 1 januari 2013 aan als nieuw lid. U telt dan nog mee voor 2012 , hoeft 
uiteraard niet te betalen voor 2012. De penningmeester heeft een aardigheidje voor 
lid nummer 99 en lid nummer 100! 
Hoe meldt u zich aan? Maak € 15 over naar rekeningnummer 3306.26.809 t.n.v. 
Bewonersvereniging Zwanenbalg o.v.v.uw naam, adres en contributie 2013. 
 
Groen- waterdag  
Zaterdag 3 november 2012 om half 10 werd een groepje enthousiastelingen 
ontvangen met koffie, thee en limonade van de Franciscushoeve en de traditionele 
taart gebakken door Marion de Lange. De opkomst viel een beetje tegen. 
Het plan: de entree aanpakken door  het aanvullen van de ontbrekende plantjes en 
struiken,  het  opruimen van zwerfvuil uit het water en rond de entree, afsteken van 
de kantjes, weer opbouwen van het  muurtje  (jammer genoeg de dag er op weer 
vernield), het maaien van riet en het verwijderen van onkruid langs de weg. 
Dit alles is in korte tijd uitgevoerd en u als bewoner kunt nog trotser zijn op uw wijk 
dan u voor de groendag al was. Tot onze verrassing werden de plantjes en struiken 
gesponsord door “de Groenblijver” van de familie Kolk. Hartelijk bedankt allen. 
 
Sintemaarten 
Zondag 11 november 2012 was het gezellig op de Franciscushoeve.  
19 kinderen met hun (groot-) ouders en 4 cliënten van de Hoeve lieten hun lampion  
( en hun liedje!)  keuren door een deskundige jury, bestaande uit 3 leden van de BVZ 
geassisteerd door  3 cliënten van de Hoeve.  De 10 winnaars waren blij met de 
prijsjes. Iedereen kreeg trouwens wat lekkers voor het deelnemen aan deze 
sintemaarten bijeenkomst. De leuke foto’s op de site laten zien hoe het was. 
 
Kerstboom 
Na 8 december 2012 zal de kerstboomgroep, o.l.v. André Kerssemeijer  
de BVZ kerstboom plaatsen bij de entree. Fijn dat er mensen zijn dit willen doen!  
De lichtjes zullen al eerder branden, maar officieel pas op vrijdagavond 14 december 
tijdens Kerst in Zwanenbalg. 
 
Tot ziens op vrijdagavond 14 december 2012 om half 7!!!!!!!! 

http://www.zwanenbalg.info/
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Alle bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 

Het bestuur van de BVZ nodigt u ook dit jaar uit voor de  
Kerst in Zwanenbalg. 

Samen met de Franciscushoeve organiseren we weer een gezellige 
bijeenkomst in kerstsfeer voor alle bewoners van Zwanenbalg en de 

Callantsogervaart  waarbij de lichtjes in de kerstboom officieel 
aangestoken zullen worden. 

We trakteren u op heerlijk kerstbrood, glühwein en chocolademelk. 
 

We hopen u te ontmoeten tijdens: 
 

Kerst in Zwanenbalg 
 

Vrijdagavond 14 december 2012 tussen 18.30 uur en 20.00 uur 
Franciscushoeve ingang Zwanenbalg. 

 
Tot ziens! 

 


