maart 2016

Voor bewoners van het Havankpark en omgeving
Pasen 28 maart
Tweede paasdag, maandag 28 maart, zijn er diverse paasactiviteiten in de wijk. Om 10.30 uur verzamelen
de kinderen tot 6 jaar zich in de speeltuin om te kijken of de paashaas ook dit jaar weer eieren heeft
verstopt. Om 11.00 uur start de speurtocht voor de iets grotere kids (7 t/m 12 jaar). De paasactiviteiten
worden afgesloten met het traditionele eiergooien, om 12.00 uur op het fietspad.

LoopLeeuwarden op 22 mei
De tiende editie van LoopLeeuwarden komt ook in 2016 weer door het Havankpark. Met z’n allen
moedigen we de lopers van LoopLeeuwarden aan. Om ca. 10.00 uur gaan we de route versieren met
vlaggetjes. We zetten met krijt aanmoedigingen op straat en zorgen voor een straatdouche. Kom je ook
helpen en moedig je de lopers aan? Loop je zelf mee (halve marathon of 10 km) dan zien we je door de
wijk flitsen! De exacte doorkomsttijden worden in onze Facebookgroep Havankpark Lwd vermeld. Dit is
afhankelijk van de precieze starttijden.

Walking Diner 4 juni
Na een succesvolle eerste editie van het walking diner Havankpark houden we op zaterdag 4 juni de
tweede editie. Buurtbewoners die gasten uit de buurt thuis ontvangen en steeds een andere groep een
nieuwe gang voorschotelen. Geef je alvast op, mail naar walkingdinner@havankpark.nl. We zoeken vooral
gasten, maar ook koks zijn uitgenodigd zich aan te melden.

Wijkfeest 3 september
Ook dit jaar staat er weer een wijkfeest op het programma. De invulling bestaat uit bekende en verrassende
onderdelen. De uitkomst en ideeën uit de enquête nemen we zeker mee. Zet zaterdag 3 september alvast in
de agenda!

Schommel
Voorzitter van de
wijkvereniging Ruud
Miedema is de afgelopen
maanden bezig geweest
met het werven van
fondsen om een schommel
in onze speeltuin
gerealiseerd te krijgen. Dit
is gelukt, dankzij financiële
bijdragen van OPA, (Oud
Papier Actie Bilgaard) en
het wijkpanel Bilgaard. De
schommel heeft een mand,
onder de schommel komen
valdempende grastegels. In
samenwerking met de
gemeente proberen we de
schommel nog voor de
zomervakantie geplaatst te
krijgen.

Havankenquête 2016
Bij de nieuwsbrief De Schaduw van maart 2016 treft u de Havankenquête 2016 aan. De
activiteitencommissie van wijkvereniging het Havankpark wil graag weten wat uw mening is over de
activiteiten die de commissie organiseert. Moeten er meer activiteiten worden georganiseerd, minder of
juist andere activiteiten? Uw mening telt. Vul de enquête in en leg ‘m klaar. De enquête wordt op
donderdag 10 maart of zaterdag 12 maart opgehaald. U kunt de enquête ook inleveren bij Carola van Nuil,
Manon de Bercystraat 2. Alvast bedankt voor het invullen!
De activiteitencommissie

Eerste editie van walking diner
geslaagd
De eerste editie van het walking diner, in
november 2015, was geslaagd. Hoewel het
buiten koud en guur weer was, hadden de
koks binnen hun uiterste culinaire best gedaan
om wisselende groepen wijkbewoners iets
lekkers voor te schotelen. Iedere gang
wisselden de deelnemers van locatie (en kok)
en wijzigde ook de samenstelling van het
gezelschap. Het eten was heerlijk en
verrassend en het is leuk om andere
wijkbewoners te spreken. Ook is het
bijzonder een kijkje te nemen in de keukens
(en de huizen) van de koks. Elke gast betaalde
15 euro per persoon voor het diner. De koks
maakten van dit bedrag per gast een
driegangenmenu. Voor een overheerlijk driegangendiner was de prijs-kwaliteitverhouding uitstekend. Aan
het eind van de avond verzamelden de deelnemers bij Maria de Vries, om samen na te praten. Op 4 juni
organiseert de activiteitencommissie weer een walking diner.
Kerstkuier 2015
De kerstkuier van december
2015 trok minder
belangstellenden dan vorige
jaren. Niettemin was de sfeer
prima. De groep wandelaars
kreeg onder andere een
muzikale verrassing
voorgeschoteld door Miriam de
Groot. Na afloop was er weer
het traditionele oliebollen eten,
glühwein drinken en uiteraard
bijpraten met wijkgenoten in
onze speeltuin.

Van het bestuur
De lente nadert en daarom kunt u binnenkort weer de uitnodiging verwachten voor de
ledenvergadering. Het is een moment om bij te praten en de balans op te maken. Er gebeurt nogal wat in
de buurt met een nieuw stukje Bilgaard en ontwikkelingen in het bos.
Het bestuur heeft, in samenwerking met Kees Mourits, in het afgelopen jaar geprobeerd invloed uit te
oefenen door in gesprek te gaan met gemeente en bouwers. Daardoor is de doorgang langs de
Eeskwerd voor fietsers iets breder gemaakt. Verder heeft onze voorzitter Ruud zitting in het wijkpanel
van Bilgaard. Met financiële steun van het wijkpanel en stichting OPA (oud papieractie), kunnen we onze
speeltuin verrijken met een mooie vogelnestschommel. We verwachten dat voor de zomer de kinderen hier
gebruik van kunnen maken. Verder hebben we Fons van der Meulen bereid gevonden een bibliotheekkast
te maken voor in het Havankpark. We zijn heel benieuwd naar het eindresultaat.

Afscheid Arjen
Arjen van Antwerpen is gestopt als lid van de activiteitencommissie. Zeven jaar lang heeft hij zich ingezet
bij het organiseren van activiteiten zoals het Havankfeest, paasfeest (inclusief eieren van de AH-to go) en
diverse kerstkuiers. In één van de kerstkuiers speelde hij zelfs de rol van Jozef. Daarnaast is hij een echte
handyman die van niets, iets kan maken. Arjen heel erg bedankt! Gelukkig heeft Arjen een opvolger,
Margriet Dankert is de activiteitencommissie komen versterken.

Gezocht: nieuwe penningmeester
Onze penningmeester Richard van Breukelen stopt er mee. Hij heeft ons meer dan zeven jaar geholpen met
de financiën en heeft er onder andere voor gezorgd dat de financiën voor de aanleg van de speeltuin in
goede banen zijn geleid. Wie wil Richard opvolgen? De wijkvereniging komt vijf tot zes keer per jaar bij
elkaar. Uiteraard wil Richard meehelpen aan een goede overdracht. Heb je interesse? Stuur een mail naar
ingrid.spijkers@gmail.com.

Welkomstactie nieuwe wijkgenoten
Nieuwe bewoners van onze wijk worden sinds deze zomer door het bestuur verrast met een welkomstbrief ,
bloemenzaden en een echt Havank-boekje. Bestuurslid Janna Struiksma tikte via internet een stapel
Havankjes op de kop. De welkomstactie wordt bijzonder gewaardeerd. In de brief leggen we uit dat de wijk
een activiteitencommissie heeft en nodigen we ze uit voor de eerstvolgende activiteit. Krijg of heb je net
nieuwe buren? Laat het ons weten, dan brengen wij een pakketje langs. Mailen mag naar
ingrid.spijkers@gmail.com

Gezondheid in de wijk
We willen allemaal een gezond leven. Samen kunnen we hiervoor zorgen. Er zijn drie initiatieven waar we
ons bij kunnen aansluiten.
Het eerste initiatief betreft het in kaart brengen van de hulpverleners in onze wijk. Heb je een EHBO- of
BHV-diploma en ben je beschikbaar om bij een calamiteit te helpen? Meld je dan aan. Op deze manier
hebben we in kaart wie de burgerhulpverleners in onze wijk zijn.
Verder willen we –bij voldoende belangstelling- een reanimatiecursus organiseren voor wijkbewoners. De
cursus levert een certificaat op dat jaarlijks vernieuwd moet worden. Wil je meer informatie, dan kun je
contact opnemen.
Tenslotte hebben we samen met Fryslân hartveilig een inventarisatie gemaakt van AED’s (automatische
defibrillatieapparaat) in Bilgaard. In het Havankpark is er geen AED aanwezig, dit is wel ons doel.
Daarnaast komt er een cursus AED in onze wijk of in Bilgaard. Ook hiervoor kun je je aanmelden.
Voor alle activiteiten kun je je aanmelden bij de activiteitencommissie: activiteiten@havankpark.nl.

Van onze website www.havankpark.nl
Een update over alle kap- en planactiviteiten in het Leeuwarder bos, met een planning en een toelichting:
http://www.havankpark.nl/up-date-bos/
Een uitleg van de activiteiten die de wijkvereniging onderneemt op het gebied van hartveiligheid:
http://www.havankpark.nl/hartveilig/

Spokentocht 2015
Wegens horrorachtige omstandigheden in het
Leeuwarder bos hadden de spoken tijdens
Halloween een andere locatie gevonden. Het bos
was te gevaarlijk: omvallende bomen en grote
drassigheid. Het was beangstigend donker en het
onbekende terrein maakte de tocht buitengewoon
griezelig. Gelukkig kwamen alle kinderen weer
heelhuids thuis aan. Onderweg hadden ze veel
griezelige creaturen gezien.
Op de foto zien we enkele van de zombies die
door het park dwaalden. Huiveringwekkend…
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Paasactiviteiten
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Walking diner
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Vanaf 10.00
’s avonds
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Speeltuin / fietspad
Vierhuisterweg, Mikkeniepad
Meerdere locaties
Meerdere locaties

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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