maart 2013

Voor bewoners van Havankpark en omgeving
Paaseieren en meer …
Een goede grap is leuk, maar van tradities houden we
des te meer. Daarom zijn we er weer bij op 2e paasdag,
1 april 2013.

Paaseitjes zoeken (t/m 6 jaar)
Natuurlijk heeft de paashaas voor de jongste kinderen
weer paaseieren verstopt. Het schijnt dat hij dit jaar het
speeltuintje heeft gekozen om z’n eitjes te verstoppen.
Dus ben je nog geen 7 jaar en dol op paaseitjes, zorg
dan dat je erbij bent op 1 april. Het eitjes zoeken start
om 11.00 uur in het speeltuintje

Paasspeurtocht (vanaf 7 jaar)
Voor de oudere kinderen wordt er een speurtocht
georganiseerd. De speurtocht gaat om 10.30 uur van
start bij het kunstwerk.

Paaskuier
Voor iedereen die elkaar na een lange winter wel weer eens wil spreken en een frisse neus wil halen,
organiseren we de paaskuier. Hans Jordan neemt je mee het bos en de weilanden in. (duur ± 1 uur). De
wandeling start om 11.00 uur bij de brievenbus.

(Paas-) eigooien
De hilariteit is ieder jaar weer groot. Daarom wordt er ook dit jaar weer met eieren gegooid. Wie gooit het
verst en houdt z’n ei heel? Het eieren gooien start rond 12.00 uur op het fietspad bij het kunstwerk.

Polsstok springen
Het mag nog steeds in Friesland, ljipaai sykjen. Wij laten de eieren liggen en houden het bij polsstok
springen. Daag je ouders en vrienden uit en neem ze mee het weiland in. Wie houdt z’n kleren droog?
Onder begeleiding van ervaren springers oefenen we over smalle sloten en voor de dapperen onder ons
zoeken we uitdagende sloten op. Zondag 26 mei 2013 om 13.30 uur verzamelen we bij het kunstwerk.
Voor sportievelingen van ± 10-80 jaar.

Havankfeest
Noteer het vast in je agenda. Wij zijn alvast begonnen met de voorbereidingen van het zomerfeest.
Zaterdag 22 juni 2013 maken we er weer een mooie dag van met spelletjes, de Havankloop en meer……

Zou de paashaas volgend jaar weer langskomen?
De activiteitencommissie zoekt versterking. Vind je het
belangrijk dat er leuke activiteiten worden georganiseerd
in het Havankpark en vind je het leuk om met een
enthousiaste groep mensen dit te organiseren?
Meld je dan aan bij Janna Struiksma, J. Jorkinsstraat 44,
tel. 2155863

Ondertussen, in de Facebookgroep Havankpark Lwd:
Ook de afgelopen maanden werden er vele onderwerpen besproken in
onze groep op Facebook. Een greep uit de onderwerpen: de
zonnepanelenactie, inbraken in de wijk en wat eraan te doen, weggelopen
poezen, oehoes in het Leeuwarder bos, te leen gevraagde feestkleding en
klusartikelen, een storing in de watervoorzieningen en nog veel meer.
Vrijwel elke dag zijn er nieuwe bijdragen. Wil je ook op de hoogte
blijven van wat er leeft in de wijk? Word dan lid van de Facebookgroep
Havankpark Lwd.

New York-marathon 2013, Run for KiKa
Ik heb mij voorgenomen de Marathon van New York op 3 november 2013 te
lopen. Ik wil hier tegelijk een goed doel aan koppelen: KiKa.
KiKa werft fondsen om zoveel mogelijk onderzoek mogelijk te maken naar
kinderkanker. Minder pijn en strijd, meer genezing en kwaliteit. Dat is
waarvoor KiKa uw steun vraagt. Want kinderen met kanker worden liever
gisteren beter dan vandaag. Ik hoop dat u dit goede doel steunt en samen met
mij zorgt voor een geweldig bedrag voor het goede doel. Als u heeft besloten
samen met mij KiKa te sponsoren, dan kunt u dat doen via de link
http://www.runforkikanewyork.nl/. Ga naar het kopje Sponsor. Hier kunt u als
particulier of bedrijf op mijn naam een storting doen, zodat KiKa weet dat u
mij steunt.
Ook kunt u een bedrag op rekeningnummer 6136751 t.n.v. Frank van Zeijl
o.v.v. Run for KiKa storten. Ik zorg er persoonlijk voor dat het bedrag op de
rekening van KiKa komt. Ik hoop dat ik u in november het goede nieuws kan
vertellen dat ik de marathon heb gelopen, voor een geweldig bedrag.
Aan mij zal het niet liggen. Ik hoop op uw steun.
Frank van Zeijl, Carlierstraat 13
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