augustus 2017

Voor bewoners van het Havankpark en omgeving
Havankfeest 2017
Houd zaterdag 16 september vrij in je agenda, want dit wijkfeest wil je niet missen! Het programma is
onder voorbehoud.
HavankClassic 2017 (start om 09.00 uur,
verzamelen bij de pingpongtafel)
De HavankClassic 2017 heeft als thema: water
in de Friese Wouden. Zoals elk jaar hebben
Henk Hoekman en Kees Mourits een route
uitgezet van max. 60 km langst de mooiste
plekjes van Fryslan. En dat zo dicht bij huis.
Halverwege een stop bij dit jaar wel een heel
bijzondere koek- en zopielocatie. Snelheid
max. 25 km per uur, racefiets aanbevolen,
helm verplicht. Voor een beetje sportieve
recreatieve fietser goed te doen. Zeker als je
niet op kop fietst. We zijn terug rond 12.00
uur.
Versierde fietsen tocht door de wijk (start 09.30 uur, verzamelen in de speeltuin)
Kom met je (versierde) fiets, step, skelter, tractor of driewieler naar de speeltuin en we laten de hele wijk
even horen dat deze dag het wijkfeest is. Neem je bel en toeter maar mee.
De Stinzen fietstocht (start om 10.30 uur, verzamelen bij de pingpongtafel)
Deze fietstocht is dit jaar een nieuwkomer. Doe je het liever rustig aan op de zaterdagmorgen? Dan is deze
fietstocht voor jou. Je fietst door het mooie Friese landschap richting de stinzen Martenastate en
Dekemastate. Onder begeleiding van stinzenkenner Tom Sandijck krijg je een rondleiding langs de states.
Onderweg stoppen we voor een kop soep.
Speurneuzen gezocht! (verzamelen om 11:00 uur bij de speeltuin. Eindtijd: ongeveer 14:00 uur)
Ben je 8 jaar of ouder? Dan neemt Anastasia je graag mee op speurtocht door het voedselbos. Anastasia is
een kenner van eetbare bossen en vertelt je daar graag over. Wij zorgen voor een lekkere basislunch die jij
nog lekkerder kunt maken door de ingrediënten uit het bos te verzamelen.
Gezocht: Willem Tell (M/V) (vanaf 16:00 uur, trapveldje bij het
betonpad)
Ben jij de Willem (of Willemien) Tell van het Havankpark? Je kunt
het ons nu laten zien door mee te doen met het kruisboogschieten.
Van 16:00 tot 17:00 uur staan de schietschijven klaar en zijn de
appels gepoetst. Onder begeleiding van professionals ga je pijl en
boog schieten. De minimum leeftijd is 12 jaar.
De bar is geopend! (vanaf 17:00 uur, veld bij de pingpongtafel)
Vanaf 17:00 uur is de bar geopend de wijkvereniging verzorgd en
verkoopt de drankjes. Net zoals vorig jaar is de muziek en het
drinken uitstekend geregeld. Neem zelf je hapjes mee en laat
proeven aan alle wijkgenoten. Wil je uitgebreid barbecueën? Leef
je uit! Neem dan de ingrediënten (en de bbq) zelf mee.

Buurtpreventie WhatsApp-groep
Dit voorjaar zijn we gestart met een WhatsApp-groep voor de hele buurt. Er zijn borden geplaatst aan de
randen van de wijk. Er zijn op dit moment 54 deelnemers in de groep. De WhatsApp-groep is al een keer
ingezet. De politie was gebeld en de groep was ingeschakeld. Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
Kijk voor opgave en "gedragsregels" op de site: havankpark.nl/buurtpreventie/. Onze wijkagent Mark
Boskma over de WhatsApp-groep:
Hallo bewoners van het Havankpark,
Mijn naam is Mark Boskma en ik ben wijkagent van de wijken Bilgaard, Havankpark, Rengerspark en
Transvaalwijk. Ik heb begrepen dat er een buurtpreventie WhatsApp-groep is aangemaakt en als uw
wijkagent kan ik dit initiatief alleen maar toejuichen. Het is een prachtige manier om uw buren te
informeren over vreemde, verdachte en onveilige situaties. De buurtbewoners zijn immers ook de ogen en
oren van de wijk. Buurtpreventie zal in positieve zin bijdragen aan het veiligheidsgevoel in de wijk. De
borden die in de wijk geplaatst zijn, zijn alvast een waarschuwing voor personen met kwade bedoelingen.
Uiteraard dient u in het geval van een alarmerende of verdachte situatie altijd de politie te bellen. Zorg
ervoor dat u dit ook meldt in het bericht dat u met uw buurtbewoners deelt in de WhatsApp groep. Samen
staan we sterker en is de kans groter dat we een dader te pakken krijgen. Het lijkt me leuk om u,
buurtbewoner van het Havankpark, eens te ontmoeten en te kijken hoe we dit mooie initiatief zo goed
mogelijk handen en voeten kunnen geven.
Mark Boskma
Wijkagent Bilgaard, Havankpark, Rengerspark en Transvaalwijk
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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.
Nieuwsbrief De Schaduw
Redactie: Klaas Jan Huizing
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Uitgave: 1x per 2 maanden
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