
 

 
  

  
 oktober 2014  

Voor bewoners van Havankpark en omgeving 
 

Wijkfeest 2014 
Wat was het een geweldig feest, op 29, 30 en 
31 augustus! Met zijn allen vierden we dat 

onze wijk het Havankpark dit jaar 15 jaar 

bestaat. 

De activiteitencommissie had alles prima 
voorbereid, de vele extra vrijwilligers hielpen 

enthousiast mee en de deelname aan de 

activiteiten was voortreffelijk. Mooi om te 
zien dat onze wijkvereniging ook na 15 jaar 

nog steeds in trek is en middenin de wijk 

staat. 
Het is lastig om uit alle activiteiten een 

hoogtepunt te halen. Voor mij was de variatie 

in de activiteiten een groot pluspunt, 

waardoor er voor alle leeftijden iets te doen 
viel. De activiteitencommissie had zelfs 

gezorgd voor stralend weer.  

Hierdoor kwamen onze wijkbewoners elkaar tegen, waren er diverse gezellige ontmoetingen en leuke 
gesprekken. Als we oog houden voor onze wijk, en voor onze mede-wijkbewoners en samen zorgen voor 

het Havankpark, dan weten we dat onze wijk ook de kómende 15 jaar een goede plek is om te wonen. 

Rest mij niets dan u te bedanken voor uw gezellige deelname aan alle activiteiten, en vooral de 
activiteitencommissie en alle vrijwilligers voor de enorme inzet.  

De wijkvereniging blijft graag een centrale rol spelen, dat kan alleen met steun van onze leden. Bent u nog 

geen lid: denk er goed over na om dan lid te worden. Het komt het Havankpark ten goede! 

 
Ruud Miedema, 

Voorzitter wijkvereniging 

 

Spokentocht 2014 
Vrijdag 31 oktober is het Leeuwarder bos niet veilig 

voor watjes.  Als het donker wordt, verdwijnen de 
reeën en de vogels en verschijnen er spoken, 

mummies  en andere gedrochten.   

Wie durft het aan de spoken te trotseren en ’s avonds 
het donkere bos in te gaan? 

Stoere kinderen vanaf 9 jaar kunnen zich verzamelen  

op 31 oktober  om 19.00 uur in de speeltuin. 

(let op: voor de jongsten is begeleiding gewenst!) 
 

 

 

 

Lampionnenoptocht met muziek 
Ben jij al bezig met het maken van een lampion? Wij zijn heel benieuwd naar het resultaat. We willen      

St. Maarten met z’n allen starten in een optocht met al die mooie lampionnen en met muziek. Dit jaar gaat 
er een gezellig draaiorgel mee! Na een rondje door de wijk mag ieder voor zich bij de deuren langs om 

lekkers op te halen. Ben jij er ook bij? We verzamelen op 11 november om 18.30 uur bij de speeltuin. 



  
 

 

 

 
  

Havankfeest 2014: een (terug-) blik op de activiteiten 
 

Mini-wampex 
Het wijkfeest ging op vrijdag 29 augustus van start met de 

mini-wampex, waarbij de jeugd geblinddoekt werd 

weggevoerd naar een onbekende locatie. In het donker 
moest de weg terug worden gevonden, waarbij er 

meerdere lastige opdrachten voorbij kwamen. Halverwege 

zette vrijwilliger Jorn met zijn bootje de deelnemers over 
de Ee, waar in het Leeuwarder bos nog enkele gevaarlijke 

hindernissen wachtten. De deelnemers namen deze 

nachtelijke hindernis boven het water onverschrokken. 

 

 

 

 

 

 

De culinaire fietstocht 
Gezond, lekker en gezellig. De drie woorden die 

het beste bij de culinaire fietstocht pasten. Tien 

sportieve wijkgenoten maakten een mooie 
fietstocht van ruim 30 km en verzamelden 

onderweg ingrediënten voor de lunch bij de 

stalletjes die je zo vaak langs de weg ziet. Ook 
oud wijkvoorzitter Frits werd aangedaan. Dat 

betekende bijpraten en twee bolcourgettes scoren: 

prima voor de soep. Zo, de calorieën waren 

verbrand, tijd voor een prima lunch. De culinaire 
ervaring van iedereen  werd uit de kast getrokken, 

waardoor een uitstekende lunch werd geserveerd. 

Hiermee konden de deelnemers moeiteloos door 
tot de avond BBQ. 

 

 

 

Spelletjes voor de kleintjes 
Voor de allerkleinsten organiseerde de 

activiteitencommissie een wandeling door de 

wijk, met grappige en uitdagende opdrachten. 
Door de spelletjes leerden de kinderen nog 

iets over de naamgever van onze wijk, H. van 

de Kallen, alias Havank. De speurtocht 

eindigde (uiteraard) in onze speeltuin, waar 
de kinderen het logo van de wijkvereniging, 

in hout uitgezaagd, konden verven. Na 

gedane arbeid was het uiteraard goed om een 
pakje drinken te nemen en wat te snoepen.  

 

 

 



  
 

 

 

 
  

Colourrun 
Deze keer werd de Havankloop niet een 

gewone loop, maar een echte colourrun! Een 

rondje rennen met zo veel mogelijk kleurtjes 

op je lijf, dat was het doel. Iedereen heeft 
daar gelukkig goed aan voldaan, het was 

spectaculair. De deelnemers waren stuk voor 

stuk weer ontzettend snel en werden beloond 
met mooie prijzen natuurlijk, gemaakt door 

Immy. Na afloop van de run sprongen de 

lopers met zijn allen nog even lekker het 

water in! Daardoor werd het voor even de 
colourEe. 

 

 

 

 

Havankgames 
En ook de Havankgames kenden een geheel nieuw element. Aan het eind van een tocht met opdrachten 

door het bos, waarbij waaghalzen over een touw de Jelsumer vaart over staken, kwamen ze aan bij het 

bruggetje bij de woonboten. Hier moesten de deelnemers staand op een surfplank de vaart op en neer 
roeien, het zgn. SUP’pen (stand up paddling). We zagen dat de jeugd het overwegend redelijk droog hield, 

maar dat enkele ouderen die het ook probeerden juist een nat pak haalden. 

 

Barbecue en Havankfeest 
Groentezaak Van der Meulen en enkele vrijwilligers uit de wijk verzorgden voor ongeveer 150 

wijkbewoners een heerlijke barbecue aan de Dokkumer Ee. Tezamen lieten onze wijkbewoners zich dat 
prima smaken. Na het eten ging het Havankfeest van start in de feesttent aan de Ee. Onze eigen huis-DJ 

Renee draaide daar zijn plaatjes, waarna er nog tot in de kleine uurtjes werd gedanst en gefeest.  

 
 

 

Havankbeach 2014 

Voor haast iedereen een 

hoogtepunt: beachvolleybal 

op een speciaal aangelegd 
strandje aan de Ee. Terwijl 

Martin en Djurjen de 

barbecue maar weer eens 

aanstaken en de beats 
dreunden, volleybalden de 

beachbabes en andere 

kanjers op ons zomerse 
strand. Zelfs de eigenaar van 

de grond speelde mee. Een 

topafsluiting van een 
topwijkfeest! 



  
 

 

 

 
  

Kerstkuier 
Geen beter begin van de winter dan met de jaarlijkse kerstkuier in het Leeuwarder bos. Zoals altijd weer 

vol verrassingen.  Natuurlijk is er na afloop weer chocomelk, glühwein en oliebollen, ook voor degene die 

niet mee wandelen.  De kerstkuier start om16.00 uur in de speeltuin,  de borrel drinken we rond 17.00 uur. 

 

Oproep 
De activiteitencommissie is op zoek naar nieuwe mensen. Gelukkig willen veel mensen in de wijk helpen 
bij activiteiten. Toch hebben we ook mensen nodig die de kar trekken.  Heb je ideeën en vind je het leuk 

om met andere mensen uit de wijk samen te werken en er met z’n allen hier in het Havankpark iets leuks 

van te maken? Laat het ons weten. Je bent van harte welkom! Zie het colofon voor de contactgegevens. 

 
Boswandeling met Pieter Douma 
Wat gebeurt er toch in het Leeuwarder bos? De najaarsstorm 2013 staat iedereen nog helder voor de geest: 

veel bomen knapten als luciferhoutjes af. Waarna het bos een enorme ravage was geworden.  

Inmiddels horen we vooral zaaggeluiden en stapelen de houten stammen zich op. Pieter Douma, 
projectleider Leeuwarder bos van de gemeente gaf op 21 september jl. openheid van zaken. Zo’n dertig 

belangstellenden, waaronder een aantal trouwe bosbezoekers van buiten de wijk, kregen tijdens een twee 

uur durende wandeling te horen welke keuzes waren gemaakt, waarbij een evenwicht is gevonden tussen de 
recreatieve functie van het bos, de verblijfplaatsen bijzondere diersoorten zoals de ijsvogel en de 

economische opbrengst van het bos. Zo wordt de opknapbeurt van nu bijvoorbeeld volledig gefinancierd 

door de opbrengst van het hout. De plattegronden met de precieze aanpak vind je op de site: 
www.havankpark.nl.  

 

Op de agenda 
Wat Wanneer Hoe laat Waar 

Spokentocht Vrijdag 31 oktober 19.00 Speeltuin 

Lampionnenoptocht Dinsdag 11 november 18.30 Speeltuin 

Kerstkuier Zondag 21 december 16.00 Speeltuin 

Kerstborrel Zondag 21 december 17.00 Speeltuin 

 

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    

nieuwsbrief@havankpark.nl   Twitter @havankpark 

Uitgave: 1x per 2 maanden    Facebook Havankpark Lwd 

Website www.havankpark.nl  Instagram Havankpark 
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