
 

 
  

  
 mei 2016 
Voor bewoners van het Havankpark en omgeving 
 
Zondag 22 mei: LoopLeeuwarden 
LoopLeeuwarden komt ook deze keer langs onze 
wijk. De route gaat dit jaar van het betonpad direct 
naar de Havanklaan. We zullen als wijk de 
Havanklaan versieren met slingers en stoepkrijt en de 
lopers aanmoedigen. Om 10.30 uur beginnen we met 
versieren, kom je dan ook naar de Havanklaan? De 
halve marathon komt dan al vanaf ca. 12.20 uur 
voorbij! Later op de dag kunnen we de grote groep 
lopers van de 10 km aanmoedigen die komen vanaf 
ca. 14.35 uur voorbij. Laat op Facebook weten of je 
ook mee gaat lopen, dan zullen we je extra hard 
aanmoedigen! 
 
 

4 juni: walking diner Havankpark 
Na een geslaagde eerste versie van het walking diner volgt nu 
de tweede. Wat is een walking diner? 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. Aan het eind van de 
avond sluiten gasten en koks de avond samen af met koffie, 
thee en een wijntje bij één van de deelnemers. Hier kun je wat 
napraten en de ervaringen delen. 
Geef je zsm op bij walkingdinner@Havankpark.nl 
 

14 juni: reanimatiecursus 
Op 14 juni van 19.00 tot 22.00 uur is er een reanimatiecursus in de 
wijk. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we uitwijken naar het 
winkelcentrum Bilgaard. Dit is in het kader van een hartveilige 
wijk. Samen met Fryslan hartveilig hebben we een inventarisatie 
gemaakt waar AED’s in de buurt zijn en of ze aangemeld zijn op 
www.hartslagnu.nl . In de wijk is er nu één AED aanwezig en deze 
mogen we te allen tijde ophalen bij Vanda Borgart en Sipke 
Woudstra, Carlierstraat 49. De meldkamer van 112 weet dat ook en 
stuurt burgerhulpverleners naar dit adres. 
De ALV van wijkvereniging Havankpark heeft besloten dat het 
cursusgeld (€30,-) voor de eerste tien leden van de vereniging 
wordt vergoed. In de meeste gevallen vergoedt je zorgverzekeraar 
de eerste cursusavond. Graag opgeven per mail 
activiteiten@havankpark.nl 
  



  
 
 
 

 
  

 
 
Gratis boeken lenen en ruilen 
Op 26 april is de minibieb geplaatst bij de 
speeltuin. Bij een minibieb kan je boeken lenen en 
boeken inbrengen. De kast is gemaakt door Fons 
van de Meulen samen met zijn buurman Johan de 
Jong. Ruud Miedema en Albert van Dijk hebben 
de kast op z'n plek gezet. De leesclub uit de wijk, 
waaronder Lineke Hogenberg, gaat zich 
bezighouden met het beheer. Ook op de landelijke 
site van minibieb.nl is onze minibieb te vinden. 
Wie weet komen de mensen van heinde en ver om 
de kast met zijn boeken te bewonderen, te lenen of 
in te brengen. Iedereen is van harte uitgenodigd 
om gebruik te maken van de minibieb. Zie ook 
http://www.havankpark.nl/minibieb/ 

 
 
Beelden van de feestelijke opening van de 
minibieb  
  



  
 
 
 

 
  

Terugblik paasfeest 
Op tweede paasdag was het, zoals 
altijd, weer tijd voor het paasfeest. 
Helaas liet het weer ons in de steek 
en was het een koude dag. Maar de 
kleine kinderen hadden daar geen last 
van tijdens het ei zoeken. In de 
speeltuin waren een heleboel 
chocolade-eitjes verstopt. Toen het 
startsein gegeven werd, wisten de 
kinderen niet hoe snel ze al die eitjes 
moesten oprapen. Gelukkig kwam 
niet veel later de paashaas zelf om te 
helpen. Zij verzamelde de gevonden 
eitjes en verdeelde ze over alle 
deelnemertjes. Ondertussen was de 
speurtocht begonnen. Met regelmaat 
kwamen kleine groepen kinderen 
door de straten gerend die ondertussen de opdrachten en vragen zo goed mogelijk probeerden op 
te lossen. Nadat de eitjes waren gevonden en de speurtocht was afgerond, was het tijd voor het 
traditionele eiergooien op het fietspad. Het was wederom een geslaagd paasfeest met veel 
enthousiaste kinderen en volwassenen. Volgend jaar hopen we wel op wat beter weer. 
 

 
Op de foto links de winnaars van de 
speurtocht met hun welverdiende prijs: 
een taart. 
 
 
 
 
Op de foto beneden: ook de 
allerkleinsten deden mee met het ei 
gooien  



  
 
 
 

 
  

Wijkfeest 2016 
Ook dit jaar staat er weer een wijkfeest op het programma. De invulling bestaat uit bekende en 
verrassende onderdelen. De uitkomst en ideeën uit de Havankpark enquête 2016 nemen we zeker 
mee. Hulp en ideeën zijn zeer welkom. Zet zaterdag 3 september in je agenda! 
 
 
Hartveiligheid, nieuwe gezichten en vacatures 
Het bestuur van het Havankpark kijkt tevreden terug op de Algemene Ledenvergadering van  
19 april. Er kwamen twaalf leden op de bijeenkomst af, waaronder een aantal nieuwe bewoners 
van de wijk. Eén van de onderwerpen waarover is gesproken, is hartveiligheid. Landelijk wordt er 
een campagne gevoerd om meer mensen naar een reanimatiecursus te krijgen en het aantal AED's 
te verhogen. 
Daarnaast is de uitkomst van de enquête onder de wijkbewoners kort besproken. Op dit moment 
wordt in kaart gebracht waar de behoeftes liggen en hoe dat georganiseerd kan worden.  
En last but not least, heeft onze penningmeester Richard van Breukelen aangegeven te stoppen. 
Richard heeft de afgelopen jaren veel werk verzet en heeft vooral bij de komst van de speeltuin 
veel geregeld. We zijn op zoek naar een opvolger. Richard heeft aangegeven zijn opvolger op weg 
te willen helpen, dus je komt in een gespreid bedje. Belangstelling? Mail naar 
penningmeester@havankpark.nl 
 
 
Op de agenda 
Wat Wanneer Hoe laat Waar/wat 
LoopLeeuwarden zondag 22 mei Vanaf 10.30  Vierhuisterweg, Havanklaan 
Walking diner Zaterdag 4 juni ’s avonds Meerdere locaties 
Wijkfeest 2016 Zaterdag 3 september  Hele dag Meerdere locaties 
 
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 
vacant  (penningmeester)   Wijkpanellid: Ruud Miedema  
Janna Struiksma (algemeen)   Wintersportclub: Jos van Dongen 
 


