juni 2014

Voor bewoners van Havankpark en omgeving
Havankfeest 2014
In het weekend van 30 augustus is het zover.
Dan vieren we dat het Havankpark 15 jaar
bestaat. Er wordt door de betrokkenen hard
werkt om alles tot in de puntjes te
organiseren. Dus zorg dat je erbij bij bent en
houd dit weekend vrij! En hang de vlag uit
in dat weekend!
Voor een aantal activiteiten kunt je je
binnenkort al opgeven en er kunnen bonnen
worden gekocht voor de BBQ op 30
augustus. We komen daar voor binnenkort
aan de deur. Zijn we je vergeten mail dan
even naar activiteiten@havank.nl .

Fotowedstrijd: Havankpark en omgeving
Bekijk deze zomer eens je omgeving door de lens van een camera en doe mee met de
fotowedstrijd. In zo’n mooie omgeving als het Havankpark en Leeuwarder bos zijn de mooiste
plaatjes te schieten, of je dat nu doet met je telelens of met je smartphone. Natuur of architectuur,
mens of dier, laat ons verrassen! Henk Jan Dijks, wijkbewoner en beroepsfotograaf
(www.dijksfotografie.com) zal zijn ervaren blik laten schijnen op de foto’s en de beste er uit
kiezen. Lever je foto’s in voor 18 augustus bij Joram Jorkinsstraat 8.
Voorwaarden:
 Thema: Havankpark en omgeving
 Afgedrukt op A4 formaat
 Een foto per afdruk of een collage van meerdere foto’s
 Je kunt meedoen met max. twee afdrukken

Fototentoonstelling
Naast de foto’s van de wedstrijd zijn er foto’s te zien van de geschiedenis van onze
woonomgeving, samengesteld door Remi Adriaansz en Richard van Breukelen. Mocht je
materiaal hebben, zoals tekeningen en foto’s, die ontwikkelingen illustreren, neem dan met Remi
contact op: r.adriaansz@kpnplanet.nl

Dropping
We starten het weekend voor de jongeren van het Havankpark. Ben je tussen de 13 en 18 jaar en
houd je wel van een uitdaging? Trek dan je oude plunje aan zorg dan dat je erbij bent want op 29
augustus ‘s avonds organiseren we een dropping. Wil je weten wat je te wachten staat? De enige
manier om daar achter te komen is om mee te doen want de details worden in het diepste geheim
uitgewerkt. Om hieraan mee te kunnen doen moet je je voor 13 augustus opgeven. Dat kun je doen
door een mailtje te sturen naar activiteiten@havank.nl.

Culinaire fietstocht
Ben je een culinaire fietser? Of een fietsende culi? Dan zit je zaterdagochtend goed. Langs de weg
is altijd een boel lekkers te vinden van bewoners die zelf hun tuin niet helemaal kunnen leegeten.
Afhankelijk van het seizoen: aardbeien, verse eieren, kaas, zelfgemaakte jammetjes, sla, …
Tijdens een fietstocht van een kilometer of 30 in een gemoedelijk tempo ontdekken we wat er te
vinden is om tijdens de rit in te slaan voor de lunch. Want dat is het tweede onderdeel van de
activiteit: we bekijken de opbrengst en bedenken wat voor culinaire lunch we ervan kunnen
maken. Het spreekt voor zich dat we daarna samen de lunch opeten.

Spelletjes
Natuurlijk zijn er ook dit jaar voor kinderen tot 8 jaar leuke spelletjes te doen. Daar wil je toch
samen met je vriendjes en vriendinnetjes bij zijn?

Havankgames
Dit jaar van 8 tot18 jaar, de stoere Havankgames. De games zijn dit jaar op en rond het water van
de Jelsumervaart. Dus als je niet bang bent voor wat nattigheid, dan ben je er toch ook bij! Stel een
team samen van vijf personen en geef je op. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar
activiteiten@havank.nl.

Havankloop
Geen Havankfeest zonder Havankloop. Dit jaar een hele bijzondere!

Havankfeest.
Dit jaar een volledig verzorgd feest. Het vrijwilligersteam van groetenman Marten v.d. Meulen
zorgt voor de lekkerste salades en andere hapjes voor bij de BBQ. Om goed te kunnen inschatten
hoeveel eten we moeten inslaan, worden er komende week bonnen verkocht. Geef dan ook aan of
je vegetariër bent. BBQ-bonnen kosten €8.50 voor volwassenen en €5.00 voor kinderen.
‘s Avonds speelt onze eigen DJ Renee de meest swingende muziek.

Havankbeach 2014
Op zondag 31 augustus wordt er een beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Drie toernooien op een dag. Kids,
jeugd en oudere jeugd. Beachvolleybal is een technisch zeer
moeilijke sport. We spelen dus met aangepaste spelregels,
waardoor het voor iedereen aantrekkelijk is om mee te doen.
Doe mee, of moedig aan! Inschrijven kan voor 13 augustus
door een mail te sturen naar: activiteiten@havank.nl. Wie
wordt de winnaar van Havankbeach 2014?

Alle nadere details zijn te lezen in de volgende nieuwsbrief na de zomervakantie. Vele handen
maken licht werk, we zijn nog op zoek naar wijkbewoners die tijdens de verschillende activiteiten
kunnen assisteren. Schroom niet en geef je op bij de activiteitencommissie
activiteiten@havank.nl.

De HavankClassic ging dit jaar op pelgrimstocht naar Dokkum
Op de langste dag van het jaar zaterdag 21
juni 2014 hadden Kees en Henk een
fietsroute uitgezet langs de zeven
vindplaatsen van gerechtigheid. De zeven
werken van barmhartigheid stonden
daarbij centraal. Nadat de start even was
uitgesteld vanwege een regenbuitje, zetten
de fietsers koers richting het noorden.
Naast de bekende deelnemers deden deze
editie enkele debutanten mee: Saskia,
Anne Maartje en Milan. Ofwel: de jeugd
heeft de toekomst. In de loop van de
ochtend brak het zonnetje door. Na een
stop in Dokkum werd de tocht vervolgd.
Het was een mooie tocht, maar zo zwaar
als de eerste editie, dat wordt de
HavankClassic nooit weer.
De activiteitencommissie bedankt Henk
Hoekman en Kees Mourits voor de
organisatie.

Paasactiviteiten 2014
Op Tweede Paasdag vierde het
Havankpark traditioneel Pasen met
eitjes zoeken voor de kleinsten, een
speurtocht en het eigooien voor
zowel kinderen als volwassenen.
De allerkleinsten zochten de eitjes
op de fraaie nieuwe plek in de wijk,
onze eigen gebouwde speeltuin.
Voor het eerst werd de wijk
bezocht door de paashaas. Na het
zoeken van de eitjes deden de
kinderen zich tegoed aan de
chocolade eitjes.
De grotere kinderen gingen op
speurtocht door het Havankpark. In
groepjes van vier of vijf vriendjes en vriendinnetjes werden de opdrachten beantwoord, die
bedacht waren door Annika en Rixt. Moeilijk, maar wel leuk.
Bij het eigooien werden er heel veel eieren gegooid, 62 koppels deden namelijk mee. Uiteindelijk
moest er een finale van de beste teams komen. Deze teams hadden ieder 16 meter gegooid. Na de
finale bleek het koppel Remco / Guido goed voor de eerste plaats met een worp van 14 meter. Op
de tweede plek eindigde het duo Jim / Rink met 12 meter.

Ondertussen, in de Facebookgroep Havankpark Lwd:
Onze Facebookgroep heeft inmiddels 143 leden. Ook de afgelopen
maanden werden er vele onderwerpen besproken in onze groep op
Facebook. Albert zocht een politiepak met pet voor de
afscheidsmusical van zijn zoon Rink. Janna had een poster van Robin
van Persie die Piet wel wilde hebben. En diverse poezen waren een
paar dagen weg, maar keerden gelukkig ook weer terug, oa. Bolly
Black van Lineke en Pelle van Somrat. 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.

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door:
In de vorige editie van de nieuwsbrief deden we een proef met een nieuwe rubriek: Deze
nieuwsbrief wordt u aangeboden door. In ruil voor het betalen van de kosten van de nieuwsbrief,
krijgt een ondernemer uit de wijk een pagina in de nieuwsbrief om zijn product of dienst aan te
prijzen. Het geld dat we hiermee besparen komt uiteraard te goede aan wijkvereniging het
Havankpark. We zijn inmiddels in gesprek met enkele potentiele adverteerders. De jubileumeditie
van deze Nieuwsbrief moet toch fullcolour? Wilt u ook een nieuwsbrief aanbieden aan de wijk?
Neem dan contact op met nieuwsbrief@havankpark.nl voor een toelichting en voor de tarieven.
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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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