oktober 2016

Voor bewoners van het Havankpark en omgeving
Spokentocht: 29 oktober 2016 om 19.00 uur
We mogen het bos weer in! Vlak voor Halloween lopen er
vreemde wezens in het Leeuwarder bos. Ben jij 9 jaar of
ouder en stoer genoeg om je in het bos te wagen op deze
avond, kom dan meedoen. We verzamelen in de speeltuin
om 19.00 uur. Let op: voor de jongste kinderen is
begeleiding gewenst! De activiteit is niet geschikt voor
kinderen jonger dan 9 jaar. Zonder spoken geen
spokentocht. Gun je de kinderen een enge tocht, meld je
dan snel aan als spook.
Walking diner: 5 november 2016
Aan een walking diner 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 de 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 andere buurtgenoten. Tot slot gaat iedereen naar een derde kokshuis voor
het nagerecht. We sluiten gezamenlijk af bij één van ons. Geef je nu op als kok of als
gast via walkingdinner@havankpark.nl
Kerstborrel: 18 december 2016
Op zondagmiddag 18 december zijn jullie van harte welkom bij de Kerstborrel. Dit jaar wordt het
een uitgebreide borrel die geschikt is voor het hele gezin. Een levende kerststal met dieren om te
aaien voor de kleintjes. En een wensboom voor het delen van jouw kerstgedachte. Reserveer deze
middag alvast op de familiekalender. Aanvullende informatie (tijd e.d.) volgt zo spoedig mogelijk.
Gezamenlijke inkoop CV-ketel
Na het succes van de zonnepanelenactie in de wijk is er nu een initiatief gestart om gezamenlijk
CV-ketels aan te schaffen. De meeste huizen in het Havankpark zijn ruim 15 jaar oud, dus er
moeten inmiddels veel ketels worden vervangen. Bij grote aantallen is het mogelijk om een
groepskorting te bedingen. Voorzitter Ruud Miedema is zich aan het oriënteren op cv-ketels en
aanbieders. Via onze Facebookgroep Havankpark Lwd hebben zich inmiddels tien gegadigden
gemeld. Zo bij de start van het stookseizoen verwachten we scherpe aanbiedingen. Ben je ook
geïnteresseerd, meld je dan bij Ruud Miedema, Joram Jorkinsstraat 42, of mail naar
ruudmiedema@upcmail.nl
Verslag Havankfeest 2016
Havankclassic: de factor G
Het Havankfeest ging om 9 uur van start met de Havankclassic. En waar we vorig (lustrum-)jaar
dachten dat we met 18 man en vrouw een niet meer in te halen record in handen hadden, stopte de
teller dit jaar pas bij 19. De jongste deelnemer was 16, de oudste 83, die op zijn mountainbike het

tempo prima vol hield, chapeau! De tocht voerde ons richting Franeker en het moet weer eens
worden gezegd: Friesland lag er prachtig bij. Een enkel Keespad zorgde voor de broodnodige
stuurmanskunsten, maar de lekke band viel gewoon op glad asfalt. Albert deed nog één keer voor
hoe je in recordtijd een bandje verwisselt. De stop lag dit keer aan het water, in Hitzum bij Nauta’s
Botenverhuur. Mooi. Daarna skroeiden we met gevulde buikjes en een windje mee weer naar het
Havankpark, waar de teller even boven de 65 km bleef steken. Ik zeg: ga/blijf trainen voor de
zevende editie, het is gezond, gratis en gezellig.
Havankgames
Dit jaar was in samenwerking met Copini een heuse survivalrun uitgezet. In groepjes van vijf
personen kon het parcours worden afgelegd. Met prima weer, een redelijke opkomst en genoeg
vrijwilligers was het weer een succes. Ook was het leuk dat er een mooie mix van volwassenen en
kinderen meedeed. We kijken nu alweer uit naar de volgende editie.
Dierengeluidenspel
De dieren zijn gevonden bij het dierengeluidenspel. Jammer genoeg waren er niet zoveel kinderen
die ze gingen zoeken. De aap had heerlijke bananen bij zich. Dankjewel voor jullie hulp dieren!
Lampionnen maken
's Middags was er voor de kleine kinderen de activiteit lampionnen maken. We begonnen met een
kort dansje om een beetje warm te worden. Daarna heeft iedereen een prachtige lampion
geknutseld, terwijl het zonnetje lekker scheen! Tot slot mochten de kinderen 's avonds hun eigen
gemaakte lampion laten zien bij de lampionnen optocht. Ondanks dat het een beetje spetterde zag
het er supergezellig uit.
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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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