april 2019

Voor bewoners van Havankpark en omgeving

Eieren, mandje, haas,
kortom: tijd voor Pasen.
Op maandag 22 april, tweede paasdag, is
het weer zover. Het traditionele ei
zoeken en ei gooien in het Havankpark.
Wie vindt dit jaar de meeste paaseitjes in
de speeltuin? Alle kindjes tot 6 jaar zijn,
samen met een volwassene, welkom om
paaseitjes te komen zoeken. Vanaf 11.00
uur zijn alle paaseitjes verstopt en
kunnen jullie de paashaas helpen zoeken.
Zij verzamelt alle eitjes en verdeelt ze
onder alle kindjes die geholpen hebben.
Dus neem een tasje, mandje of bakje mee
en help de paashaas!
Als alle eitjes gevonden zijn, is iedereen welkom voor het traditionele eieren gooien op het
fietspad. Vanaf 11:30 uur kunnen jullie je daar aanmelden. Diegene die niet willen gooien zijn
uiteraard van harte welkom om de deelnemers toe te juichen en chocolade eitjes te eten. Het team
van vorig jaar, Remco en Jim, haalden een afstand van 20 meter. Welk team uit de wijk gooit het
verst met een ei, zonder dat het breekt?

20 jaar Havankpark
De boompjes waren nog dun, de tuinen kaal toen in
1999 het Havankpark op ludieke wijze werd geopend.
Nu, 20 jaar later, sieren bloeiende fruitbomen de tuinen
en heeft het bos al heel wat stormen doorstaan.
Naast een groep bewoners van het eerste uur, wonen er
inmiddels veel nieuwe bewoners. De wijk is een
speeltuin rijker, we hebben een minibieb en een
zwemsteigertje. Tegenwoordig zwemmen niet alleen in
de zomer veel (met name) kinderen, maar is de
Nieuwjaarsduik een groot succes.
We zijn nu toe aan ons vierde lustrum en hebben al heel
wat activiteiten zien komen en gaan. Het zomerfeest is
een terugkerend item, evenals het eieren zoeken en
gooien op tweede paasdag. Spokentochten, kerstkuiers,
walking diners, wiskey proefavonden en
natuurwandelingen zijn zomaar wat activiteiten die
voorbijkwamen. Ook waren er initiatieven op het gebied
van energietransitie en is een wintersportclub opgericht.
Dit jaren vieren we het lustrumfeest 2019 op 6 en 7 juli.
Er is een tent en muziek, er wordt in ieder geval weer
gevolleybald, gefietst, gegeten, gedronken en gespeeld.
Over verdere uitwerking wordt nog nagedacht. We hebben nog mensen nodig die willen helpen
met organiseren en zoeken vrijwilligers voor de dag zelf. Je kunt je aanmelden via
janna12@live.nl. Zet het in je agenda en meld je aan: 6 en 7 juli Lustrumfeest.

Wijkpanel Bilgaard
Namens het Havankpark heb ik zitting in het wijkpanel Bilgaard. Het wijkpanel houdt zich bezig
met de leefbaarheid in de wijk Bilgaard. De leden van het wijkpanel vertegenwoordigen de kleine
wijken en belangengroepen in Bilgaard, zoals het Havankpark, Om ‘e Klokslag, de
winkeliersvereniging en de wijkvereniging Bilgaard.
Ik behartig in het wijkpanel de belangen van het Havankpark, met name op het gebied van
bereikbaarheid. Dit laatste is nu weer actueel, er zijn plannen om een nieuwe wijk te bouwen op
het terrein van het voormalige callcenter van UPC. Nieuwbouw op die plek zal onherroepelijk een
vergroting van de verkeersstroom in het oosten van Bilgaard betekenen, wat resulteert in een (nog)
slecht(er)e bereikbaarheid van het Havankpark. Ik blijf via het wijkpanel dit punt onder de
aandacht brengen. Heb je vragen over dit project, of vragen over het wijkpanel, stuur me dan een
e-mail of kom eens langs.
Overigens zoekt het wijkpanel nog een nieuwe secretaris en een nieuw lid. Dus als je interesse
hebt hiervoor of je wilt meer informatie over het wijkpanel, laat het me dan ook even weten!
Matthijs van Waveren, mbvanwaveren@gmail.com

Algemene ledenvergadering 2019
Op 25 april vond de Algemene ledenvergadering van wijkvereniging het Havankpark plaats, in
woon-zorgcentrum De Hofwijck. De ALV was vervroegd, omdat het bestuur de leden wilde
informeren en raadplegen over de verleende vergunning voor het buitencentrum/rustpunt aan de
Vierhuisterweg. De ALV kende goede opkomst van de leden. De activiteitencommissie gaf een
toelichting op de activiteiten van 2018, waarna algemeen lid Janna Struiksma vertrekkend
voorzitter Ruud Miedema bedankte voor 6 jaar voorzitterschap van de wijkvereniging met een
toespraak en bloemen. Penningmeester Mathijs van Waveren is voorzitter ad-interim, zolang er
geen nieuwe voorzitter is gevonden. Vervolgens gaf Peter Schuurman een toelichting op het plan
‘Beter benutten van het Leeuwarder Bos’. De wijkvereniging had een bezwaarschrift ingediend.
Tijdens de ledenvergadering is hierover gediscussieerd. Uiteindelijk heeft het bestuur van de
wijkvereniging besloten het bezwaarschrift niet in stemming te brengen, maar het terug te trekken.
Na afloop van de vergadering werd er met bestuur en leden nagepraat met een drankje erbij.

Op de agenda
Wat
Paasactiviteiten
Wijkfeest

Wanneer
Maandag 22 april 2019
Za/zo 6 en 7 juli 2019

Hoe laat
Vanaf 11.00
beide dagen

Waar
Speeltuin / fietspad
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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