april 2018

Voor bewoners van het Havankpark en omgeving
Eieren en paashazen
Op maandag 2 april, tweede paasdag, was het weer
zover. Het traditionele ei zoeken en ei gooien in het
Havankpark. Ondanks het druilerige weer waren
minstens 25 kinderen druk in de weer met ei
zoeken. De meest bijzondere plekken van dit jaar
waren een cameratas en een capuchon. De
paashaas kwam gelukkig al snel om de kinderen te
helpen. Zij verzamelde de chocolade-eitjes en
verdeelde ze eerlijk onder alle kinderen.
45 stellen hebben mee gedaan met het ei gooien.
Het enthousiaste publiek moedigde iedereen aan en
sommigen hadden dat ook hard nodig. De eerste
prijs ging naar Remco en Jim, zij hebben het ei
heel gehouden over een afstand van 20 meter. De
nummer twee deed niet voor hen onder met een
afstand van 18 meter.
Samen kom je verder.
Het bestuur van het wijkpanel en de Activiteitencommissie hebben hun krachten gebundeld. Vanaf 2018
zijn de vergaderingen gezamenlijk. Zo is ook de activiteitencommissie goed op de hoogte wat er speelt in
en om de wijk. Voor de activiteiten zijn extra handen en meedenkers altijd welkom. Het bestuur bestaat nu
uit negen leden waarvan twee binnenkort afscheid gaan nemen. Heb jij leuke of goede ideeën over de
toekomst en/of de activiteiten van het Havankpark? Kom een keer langs bij een vergadering (meestal zijn
die 1 keer per maand) en denk met ons mee. Neem voor meer informatie contact op via
voorzitter@havankpark.nl.
Walking diner
Als je geen zin hebt in koken, kun je natuurlijk uit eten gaan of een vage pizzakoerier bellen. Je kunt ook
meedoen aan het walking diner van de wijk. Op 10 maart was inmiddels de vierde editie van dit culinaire
evenement waar dit keer 13 wijkgenoten aan deelnamen. Het idee: je eet (voor een luttele €15 inclusief
drankjes) op drie verschillende adressen voor-, hoofd- en nagerecht met een gezellige groep Havankers. Dit
keer hadden Djurjen & Janna en Carola & Marijn gekookt en zorgen Albert en Wencke beide voor een
nagerecht, dat dit keer met de gehele groep als afsluiting werd genuttigd (in de nieuwe keuken van Ruud en
Lineke). De koks hadden weer uitstekend werk verricht, met heerlijke Indiase invloeden, hartige taarten in
meer variaties dan je kunt bedenken, trifle en chocolade: het kon (letterlijk en figuurlijk) niet op. Met volle
buikjes en weer helemaal op de hoogte van de laatste buurtroddels, konden we niet anders dan constateren
dat het weer een mooie editie was geweest.
Mebo Solar failliet
Het bedrijf Mebo Solar BV uit Oudehaske, dat in 2013 uitgekozen is om zonnepanelen te plaatsen
op de daken van vele woningen in het Havankpark, is op 13 maart 2018 failliet verklaard. De onderneming
was destijds in 2013 niet aangesloten bij de organisatie van installatiebedrijven, de
UNETO-VNI. Dit kan van belang zijn in het geval er sprake is van defecte panelen of omvormers.
MeBo Solar BV heeft destijds een garantie verstrekt op de panelen van 25 jaar tot minimaal 80% van het
oorspronkelijke vermogen. Ook op de Delta-omvormers is een maximale garantietermijn van 10 jaar
verstrekt. Er is inmiddels contact gelegd met een van beide (ex-)directeuren, de heer Bosma. Deze heeft
toegezegd om te helpen bij het afwikkelen van garantiezaken. Zijn adres is: Cees Bosma, www.bosmaenergieadvies.nl, Herenwal 1064 NL, 8441BG Heerenveen, tel. 0683360829.

AED in het Havankpark
Sinds enige tijd hangt bij ons aan de buitenmuur van de praktijkruimte aan de Carlierstraat 49 een AED in
een verlichte, verwarmde en afgesloten buitenkast. Deze kast is ons geschonken door Vrienden van de
Hartstichting in het kader van een actie om de zesminutenzones in Nederland te kunnen realiseren.
Landelijk zijn er 150 kasten geschonken. Zowel de AED als de buitenkast zijn ons eigendom en worden ter
beschikking gesteld voor algemeen gebruik. De AED – merk Philips - kan door geregistreerde
burgerhulpverleners in geval van een hulpvraag via 112 uit de buitenkast worden gehaald nadat zij de
sleutelcode toegezonden hebben gekregen. De AED is hiermee dag en nacht toegankelijk. Vanda Borgart
en Sipke Woudstra (0582166208)
Meeting point v/h de Brievenbus
Recent is onze brievenbus, die aan het begin van het Havankpark in de Carlierstraat stond, weggehaald
door PostNL. Maar onze brievenbus had -naast post verwerken- nog een andere functie: die van
verzamelpunt. Als je met wijkgenoten afspreekt om samen een bioscoopje te pakken of een voorstelling te
bezoeken, dan was een logisch verzamelpunt: de brievenbus.
We willen graag weer een verzamelpunt creëren aan het begin van de wijk. Iets wat misschien verwijst naar
Havank, of naar een brievenbus. Of juist niet. Het moet een fysiek object zijn, zodat je kunt zeggen: we
verzamelen bij: het beeld van Havank / de nieuwe brievenbus / de totempaal / wat dan ook. Een historische
verwijzing naar wat er was vóór het Havankpark kan, of bijvoorbeeld heel praktisch een prikbord voor
mededelingen. Voor dit nieuwe meeting point van het Havankpark zijn Albert en Klaas Jan ideeën aan het
inventariseren. Heb je ideeën, wil je meedenken, mail dan naar nieuwsbrief@havankpark.nl.
In de agenda: wijkfeest Havankpark
Noteer zaterdag 7 juli 2018 in de agenda voor het wijkfeest. Een feest om naar uit te kijken. Ieder jaar een
gezellige dag met je wijkgenoten onder het genot van een hapje en een drankje. Dit jaar nog voor de
zomervakantie in de hoop op mooi zomerweer. Weet jij hoe we dit feest nog leuker kunnen maken? Denk
mee tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 17 april. Alle ideeën zijn welkom.
Voorzitter gezocht!
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is dit jaar op dinsdag 17 april as. Omdat huidig voorzitter Ruud
Miedema aftreedt, zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Kandidaten kunnen zich melden via de mail:
info@havankpark.nl tot 16 april of tijdens de ALV. Voor de post secretaris heeft zich Rixt van der
Meulen gemeld. Na het officiële gedeelte geeft Douwe Snoek van het gelijknamig hoveniersbedrijf een
presentatie met als titel ‘de levende tuin’. Een levende tuin draagt bij aan de biodiversiteit. In een tijd van
verschraling en verstening een belangrijk onderwerp. De ALV begint om 20.00 in wijkgebouw Bilgaard. U
bent allemaal van harte welkom.
Op de agenda
Wat
ALV
Wijkfeest

Wanneer
dinsdag 17 april
zaterdag 7 juli

Hoe laat
20.00 uur
hele dag

Waar
Wijkgebouw Bilgaard
hele wijk

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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