
 

 
  

  
 oktober 2015 

Voor bewoners van het Havankpark en omgeving 
 
Spokentocht 2015 
Wegens horrorachtige omstandigheden in het Leeuwarder bos 
hebben de spoken een andere locatie gevonden. Het bos is te 
gevaarlijk, zelfs voor zombies: omvallende bomen en grote 
drassigheid.  
Daarom zijn de zombies en spoken naar het honden-
uitlaatbos verhuisd (Vierhuisterweg).  Er waren daar allerlei 
geesten rond, tussen bomen en struikgewas, langs de sloten: 
een piraat, een paar spoken en wie weet ook nog wel een 
verdwaalde zombie. Kom op zaterdag 31 oktober naar de 
spokentocht 2015 als je durft! Dan is het ook Halloween… 
Stoere kinderen vanaf 9 jaar verzamelen zich op 31 oktober 
om 19.00 uur aan het einde van het betonpad bij de boerderij. 
Let op: voor de jongsten is begeleiding gewenst! De activiteit 
is niet geschikt voor kinderen jonger dan 9 jaar. 
 
 
 
Walking Dinner  
Op zaterdag 28 november organiseren we de eerste Walking Dinner in het Havankpark. Er doen 
gasten en koks aan mee. Als gast krijg je van de organisatie drie adressen in de wijk. Je gaat naar 
het eerste adres waar een deelnemende kok een lekker voorgerecht heeft gemaakt. Met ca. vijf 
buurtgenoten geniet je van de maaltijd en kun je kennismaken met elkaar en met de kok en 
eventuele huisgenoten. Daarna gaan alle deelnemers tegelijk naar een volgende kok voor een 
hoofdgerecht met weer vijf buurtgenoten. Tot slot gaat iedereen naar een derde kokshuis voor het 
nagerecht, uiteraard weer met andere buurtgenoten. Je kunt je nu opgeven! Aan het eind van de 
avond sluiten gasten en koks de avond samen af met koffie, thee en een wijntje bij Maria in de 
Joram Jorkinsstraat. Hier kun je wat napraten en de ervaringen delen. 
We zoeken koks en vooral nog gasten. Opgave tot 7 november bij: walkingdinner@havankpark.nl. 
Lees verder op de website http://www.havankpark.nl/walking-dinner-havankpark/ 
 
 
Kerstkuier 
De zondag voor de kerstdagen is er de jaarlijkse kerstkuier in het Leeuwarder bos en omgeving. 
Misschien vol muziek uit de wijk en zoals altijd vol verrassingen. Komen we weer elfjes tegen? 
Hangen er chocolaatjes in de boom? Brandt het kampvuur bij de stal van Maria?  
Trek vooral stevige schoenen of laarzen aan, in verband met de drassige ondergrond van het 
Leeuwarder bos. Natuurlijk is er na afloop weer chocomelk, glühwein en oliebollen, ook voor 
degenen die niet meewandelen.  
De kerstkuier start op zondag 20 december om 16.00 uur in de speeltuin, de borrel drinken we 
rond 17.00 uur, ook in de speeltuin. We hopen elkaar dan alvast fijne feestdagen te kunnen 
wensen.  



  
 
  
 

 
  

Havankfeest 2015 
 
HavankClassic 
Liefst achttien wielrenners deden mee aan deze 
jubileumeditie van de HavankClassic, waaronder 
enkele gastwielrensters van de Fietsvrouwen 
Friesland. Voorzitter Ruud Miedema schoot ze 
weg. De tocht had de heuvels in Friesland als 
thema, waarbij Tom Baars deze virtuele 
bolletjestrui pakte. Organisatoren Kees en Henk 
hadden een fraai parcours uitgezet ten zuiden van 
Leeuwarden. De traditionele stop in een theetuin 
was uiteraard weer in het programma 
opgenomen. Bij terugkeer had het peloton 66 km 
gefietst. 
 
 

Spelcarrousel 
De allerkleinste kinderen uit de wijk deden 
waterspelletjes in de speeltuin onder leiding van 
Elles en Rixt. Twaalf kinderen deden mee. De 
kinderen deden spelletjes als zoveel mogelijk water 
met een lepel in een emmer gooien, waterballon 
gooien en met waterpistolen bekertjes omschieten. 
Maar het leukst was natuurlijk om Elles en Rixt na 
afloop zo nat mogelijk te spuiten. 
 
 
 

 
Havankloop 
De Havankloop is een vertrouwd onderdeel. Deze keer startten we bij de speeltuin, waar er voor 
diverse leeftijdscategorieën een parcours was uitgezet. Bij de meisjes t/m 6 jaar was Evelien de 
winnaar. In de categorie 7 tot en met 9 wonnen Rosie en Stijn. In de categorie 10 t/m 12 wonnen 
Jet en Imre. Aan de estafette deden vijf teams mee, waarbij er geen maat stond op het winnende 
team, bestaande uit Guido, Jim, Rink en Remco.  
 
HavankGames en Expeditie Havankpark 
De leerlingen van de basisschool en middelbare 
school deden elk hun eigen spelen. De oudste 
groep streed middels het spijkerbroek hangen, 
paalwerpen en spijkerslaan naar de titel. Een 
verrassend onderdeel bleek het ananas sjoelen. 
Op een lange tafel, ingesmeerd met gele vla, 
werd er met schijven ananas gesjoeld. Rink van 
Dijk was de winnaar. De basisschoolleerlingen 
deden proefspelletjes, om te raden wat ze 
proefden, en behendigheidsspelletjes als 
ringwerpen. De organisatie was tevreden met de 
goede opkomst. 



  
 
  
 

 
  

 
Filmavond 
De beide filmavonden op groot scherm in de 
speeltuin waren een nieuw onderdeel tijdens 
het wijkfeest.  Op de vrijdagavond startten we 
met Pixars UP, een film voor de jeugd, waar 
ook veel volwassenen kwamen kijken. Zo’n 
veertig man genoten van de film, terwijl het 
langzaam donker werd en daardoor het beeld 
steeds mooier.  
 
 

 
 
 
Bij de Bondfilm Skyfall keken ook zo’n veertig 
mensen, waardoor er tot ver in de avond geluiden 
van achtervolgingen door de wijk klonken. Veel 
wijkgenoten kwamen een kijkje nemen en keken 
van een afstandje toe.  Zaterdag vertoonden we 
The Hunger Games voor de oudere jeugd.  
Tevoren vertoonden we nog de finale van UP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ee-party 
Voor ons is het zo gewoon, de party aan de 
Ee. Elke wijkgenoot neemt wat lekkers mee. 
Gezamenlijk eten we dit op aan de Ee, 
terwijl het houtvuur knappert en ons vaste 
barbecueduo Martin en Djurjen nog eens wat 
vlees op de barbecue legt. Carola verrichte 
namens de activiteitencommissie de 
prijsuitreiking van de Havankloop. Ook dit 
jaar weer gezellig dus.  
 
  



  
 
  
 

 
  

Werkzaamheden Leeuwarder Bos (door Nico Kelderhuis, gemeente Leeuwarden) 
In september zijn er een ongewoon aantal populieren in het Leeuwarder Bos spontaan afgebroken 
op ongeveer 5 meter hoogte van de stam. Het is niet aan de buitenkant te zien welke bomen 
gevaarlijk zijn. Daarom is in eerste instantie het gehele bos afgesloten geweest.  
Deskundigen van de Gemeente Leeuwarden hebben vervolgens de omgevallen bomen bestudeerd 
en een aantal potentieel gevaarlijke bomen omgezaagd en geanalyseerd.  De eerste conclusie is dat 
het afbreken hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan de stormschade van 2013 en de stormen erna. In 
de stammen zijn scheuren aan de binnenkant op circa 5 meter hoogte aangetroffen. Hier zijn de 
bomen waarschijnlijk geknakt tijdens de stormen en hebben de sapstroom afgesloten. Nu breken 
de bomen daar op af. Er wordt ook nog extra onderzoek gedaan naar ziekten en plagen of 
eventueel slechte soorten die destijds zijn aangeplant om dit uit te kunnen sluiten. 
De gemeente heeft de doorgaande routes veiliggesteld door een aantal gevaarlijke bomen te 
verwijderen. Echter zijn veel bospercelen nog afgesloten. Deze worden momenteel stuk voor stuk 
geïnventariseerd en een risicoanalyse van gemaakt. Vanuit hier wordt een maatregelenplan 
opgesteld van wat wij moeten doen om het bos weer veilig te krijgen. Wij willen het complete bos 
zo snel mogelijk weer toegankelijk krijgen. Echter worden de percelen die nu nog afgesloten zijn 
in ieder geval totdat het blad van de bomen is niet open gesteld. 

Lees verder op de website www.havankpark.nl 
 
Op de agenda 
Wat Wanneer Hoe laat Waar/wat 
Spokentocht 2015 Zaterdag 31 oktober 19.00 uur Eind betonpad, bij boerderij 
Walking dinner zaterdag 28 november ’s avonds Meerdere locaties 
Kerstkuier zondag 20 december 16.00 uur Speeltuin, start kuier 
Kerstkuier zondag 20 december 17.00 uur Speeltuin, kerstborrel 
 
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 
 
Bestuur:      Commissies en overlegorganen: 
Ruud Miedema (voorzitter)   Activiteitencommissie: Albert van Dijk 
Ingrid Spijkers (secretaris)   activiteiten@havankpark.nl 
Richard van Breukelen (penningmeester) Wijkpanellid: Ruud Miedema Ruud Miedema  
Janna Struiksma (algemeen)   Wintersportclub: Jos van Dongen 
 


