
 

 
  

  
 juli 2015 

Voor bewoners van het Havankpark en omgeving 

 

Havankfeest 2015: 28 en 29 augustus 
Ook in 2015 gaat de activiteitencommissie weer een wijkfeest organiseren, ons beroemde 
jaarlijkse Havankfeest. Het feest vindt dit keer plaats op 28 en 29 augustus. Zet deze data alvast op 

de kalender of in je agenda. Het belooft een weekend te worden met voor ons allemaal leuke, 
spannende en culinaire activiteiten. 

 

Vrijdag 22.00 uur: Film in de open lucht 

We starten op vrijdagavond om 22.00 uur met een nieuwe traditie: de filmavond in de open lucht. 

Dat wordt genieten van een film op groot doek. Neem zelf een stoeltje mee. Een deken is ook aan 

te raden, want van anderhalf uur stil zitten word je koud. De filmcommissie vertoont een film voor 

ons allen. Welke film zal het worden? Les Intouchables? The Fault in Our Stars? Een lekker 

spannende James Bond? De commissie houdt de keuze nog even voor zich. De 

activiteitencommissie serveert tijdens de film een drankje, neem zelf een knabbeltje (popcorn) 

mee. Locatie: speeltuin. 

 

Op zaterdag 29 augustus gaat het Havankfeest helemaal los. Laat zien dat je ook in feeststemming 

bent, en hang de vlag ’s ochtends uit! 

 

Zaterdag 09.00 uur: HavankClassic 

De dag start met een fietstocht voor de echte wielerliefhebbers. En bijzondere editie, want de 

HavankClassic viert zijn eerste lustrum. We verzamelen om 09.00 uur op de hoek Vierhústerdyk/ 

Dokkumertrekweg (tegenover het roze huis). Organisator Kees Mourits, beleidsmedewerker van 

de fietsersbond, heeft weer een mooie tocht voor ons uitgezet. De afstand is zo’n zestig kilometer, 

de snelheid zal  25 km/uur bedragen. Racefiets is aan te raden, helm is verplicht. Zo heroïsch als 

de eerste (stormachtige) HavankClassic zal het niet weer worden, maar wat heeft deze 

jubileumeditie voor ons in petto? 

 

Zaterdag 10.30 uur: De Havankparade 
Halverwege de ochtend start een optocht met versierde voertuigen. Maak wat moois van je fiets of 

skelter, versier hem en neem je trommel, toeter of fluit mee en maak flink herrie in de wijk. 
Iedereen kan dan zien hoe mooi jij je voertuig hebt versierd. We zullen in alle straten laten horen 

dat het wijkfeest is! Laat zien hoe creatief je bent. We verzamelen in de speeltuin om 10.30 uur. 

 

Zaterdag 13.30 uur: Spelcarrousel 
Voor de kleine buurtbewoners t/m 8 jaar organiseren we leuke spelletjes. Kom je ook met je 

vriendjes en vriendinnetjes naar de speeltuin? We beginnen om 13.30 tot ca.15.00 uur. 

 

Zaterdag 13.30 uur: Expeditie Havankpark 
Voor kinderen vanaf 9 jaar tot en met 12 (groep 8) hebben we een uitdagende “expeditie 

Havankpark” uit gezet. Kom samen met je vrienden uit de wijk naar het bruggetje bij de 

Jelsemervaart. We starten om 13.30 uur 

 

  



  
 

 

 

 
  

Zaterdag 13.30 uur: Havank Games 

Dit jaar zijn alle jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten welkom bij de Havank games: op, 

boven, in en langs het water van de Jelsumervaart. Verzamelen op het bruggetje 13.30 uur. 

  

Zaterdag 17.00 uur: Havankloop 

Alweer zo’n klassieker, die al zo lang als het Havankfeest bestaat op het programma staat: de 

Havankloop. Het gaat spannend worden. Wie gaat deze keer met de beker naar huis? Voor de 
diverse leeftijdscategorieën zijn er verschillende parcoursen uitgezet. Wie wint in zijn 

leeftijdscategorie? Inschrijving is bij de speeltuin vanaf 17.00 uur. De eerste lopers starten om 
17.30 uur 

 

Zaterdag 19.00 uur: Ee-party 

We sluiten de dag af met een party aan de Dokkumer Ee. We vragen iedereen wat lekkers mee te 
nemen en dat te delen met elkaar. Wordt het opnieuw een sterrendiner? We zullen zorgen dat de 

BBQ aanstaat, zodat je je eigen meegebrachte lekkernijen kan grillen. Neem zelf stoelen en bestek 
mee. Om 19.30 gaan we aan tafel, we stoppen om 24.00 uur. 

 

Vragen uit de ALV: 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de wijk werden er vragen gesteld, o.a.  over de nieuw 

te bouwen wijk Eelân. Onze voorzitter heeft ervoor gezorgd dat de nieuwsbrief van Eelân ook in 

het Havankpark is verspreid. Zie ook http://www.havankpark.nl/eelan/. Verder is er overleg 

geweest met Pieter Douma (gemeente Leeuwarden), die heeft toegezegd de berenklauwen langs de 

fiets- en voetpaden te bestrijden, met speciale aandacht voor onze speelplaats. Ook wordt een 

welkomstactie voor nieuwe wijkbewoners opgestart. Tenslotte is er overlast geweest in het 

speeltuintje, het bestuur heeft actie ondernomen. 

 

Op de agenda 

Wat Wanneer Hoe laat Waar 

Open dag Imker Marco 11 juli 2015 Zie http://www.havankpark.nl/bijen-in-de-wijk/ 
Havankfeest 2015 28 en 29 augustus ’s avonds (28) en hele dag Hele wijk 

Spokentocht 31 oktober 2015 22.00 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. 
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