december 2014

Voor bewoners van het Havankpark en omgeving
Kerstkuier 2014
Geen beter begin van de winter dan met de jaarlijkse kerstkuier in
het Leeuwarder bos. Zoals altijd weer vol verrassingen. Zijn er
weer engelen in het bos? Is er een kerststal? Hangen er nog
chocolaatjes aan de boom? Natuurlijk is er na afloop chocomelk,
glühwein en oliebollen, ook voor degenen die niet mee wandelen.
De kerstkuier start om16.00 uur in de speeltuin, de borrel drinken
we vanaf 17.15 uur, ook in de speeltuin.

Havanksnoeidag met snert 2015
Wat gaan we doen op zaterdag 7 februari 2015? We gaan de
knotwilgen snoeien, zodat ze weer een jaar vooruit kunnen. De
stam wordt kaal gemaakt en de kruin gaan we uitdunnen. Samen
met Pieter Douma van de gemeente nemen we de bosstrook bij het
kunstwerk en het binnenbos van de Carlierstraat onder handen.
Welke boom halen we weg (wijkers) en welke boom laten we staan
(blijvers)? Het benodigde gereedschap wordt verzorgd door
Landschapsbeheer Friesland.
Wie kunnen er meedoen? Alle bewoners van het Havankpark zijn
van harte uitgenodigd. Jongeren van 12 tot 16 jaar kunnen ook
meedoen, maar dan alleen onder begeleiding van hun ouders.
Hoe ziet het programma er uit?
13.00 uur
start bij het Kunstwerk
13.15 uur
uitleg en indeling groepen
16.00 uur
einde: inleveren van gereedschap bij het kunstwerk en daar verder samen genieten
van erwtensoep (vriendelijk verzoek om eigen lepel en soepkom mee te nemen!)
Opgave is nodig in verband met het reserveren van voldoende gereedschap en het inkopen van de
ingrediënten voor de snert. Geef je daarom op vóór zondag 1 februari bij de activiteitencommissie:
activiteiten@havankpark.nl

Oproep
De activiteitencommissie is op zoek naar nieuwe mensen. Gelukkig willen veel mensen in de wijk helpen
bij activiteiten. Toch hebben we ook mensen nodig die de kar trekken. Heb je ideeën en vind je het leuk
om met andere mensen uit de wijk samen te werken en er met z’n allen hier in het Havankpark iets leuks
van te maken? Laat het ons weten. Je bent van harte welkom! Zie het colofon voor de contactgegevens.

Bericht van de penningmeester
Het bestuur heeft de contributie van de Parkvereniging het Havankpark niet verhoogd en dus vastgesteld op
€20,-. Heeft u een machtiging afgegeven voor automatische incasso, dan hoeft u niets te doen en wordt het
bedrag automatisch afgeschreven. Maakt u het bedrag over, dan heeft u een contributienota ontvangen. In
verband met de invoering van de IBAN-nummering vragen wij u uw IBAN-nummer te mailen naar
penningmeester@havankpark.nl. Vrijwillige donaties voor de reserve onvoorzien worden gestopt.

Kerstboom 2014
Onder leiding van Chris Langendijk is op zaterdag 13 december de traditionele kerstboom met lampjes
weer geplaatst bij het begin van de wijk. Een zevental sterke jongens en mannen klaarden de klus. Dank
aan de bewoners van Carlierstraat 2, die gratis de lampjes van stroom voorzien.

Spokentocht
Een spannende spokentocht werd er in november door de activiteitencommissie georganiseerd, met een
gezellige bijeenkomst achteraf. Hier een (griezelige) sfeerimpressie.

Op de agenda
Wat
Kerstkuier
Kerstborrel
Havanksnoeidag met snert

Wanneer
Zondag 21 december
Zondag 21 december
zaterdag 7 februari 2015

Hoe laat
16.00
17.15
13.00

Waar
Speeltuin
Speeltuin
Kunstwerk

Colofon
Wijkvereniging Havankpark behartigt de belangen van de bewoners van het Havankpark en nabije omgeving. De
wijkvereniging is een rechtspersoon en daarmee een officiële gesprekspartner voor gemeente en andere partijen. De
wijkvereniging draagt zorg voor het behoud van de uitgangspunten van de wijk: Wonen in het bos. De
activiteitencommissie verzorgt meerdere keren per jaar activiteiten, waaronder Paasactiviteiten, het Havankfeest, de
spokentocht en de Kerstkuier. Tevens krijgen wijkbewoners tweemaandelijks de Nieuwsbrief De Schaduw. Met uw
lidmaatschap steunt u de wijkvereniging. Het lidmaatschap kost €20,00 per jaar. U kunt uw lidmaatschap aan- of
afmelden bij de secretaris van de wijkvereniging: secretaris@havankpark.nl.
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