juli 2018

Voor bewoners van het Havankpark en omgeving
Buitenbioscoop Havankpark
De filmcommissie presenteert met trots de tweede Havankpark buitenbioscoop, in de speeltuin.
Neem zelf een stoeltje mee. Een deken is aan te raden. De activiteitencommissie serveert tijdens
de films een drankje, neem zelf een knabbeltje (popcorn) mee. Locatie: speeltuin.
Woensdag- of donderdagavond 4 of 5 juli: testavond
Afhankelijk van het weer, test de filmcommissie op woensdag- of donderdagavond de apparatuur
in het speeltuintje. De dvd-speler + beamer wordt geplaatst, de boxen geïnstalleerd, het grote
scherm opgehangen. Ook wordt de lantaarnpaal uitgeschakeld. Ben je handig met kabels en
snoeren: neem een kijkje. Misschien vertoont de filmcommissie alvast een stukje film! Via onze
Facebookgroep Havankpark Lwd geven we meer informatie.
Vrijdag 6 juli van 19:30 uur tot 21:20: CARS 3 (2017)
Voor de jongsten vertonen we Pixars animatiefilm CARS 3 uit 2017.
Door een nieuwe generatie razendsnelle racers komt de legendarische
carrière van Bliksem McQueen onverwachts tot een einde. Verslagen,
maar vastberaden om terug te keren naar zijn geliefde sport, heeft hij de
hulp nodig van de enthousiaste, jonge race technicus Cruz Ramirez.
Samen met haar - en de hulp uit andere, onverwachte hoeken - wil
Bliksem laten zien dat #95 nog lang niet klaar is met racen. En dit wil
hij bewijzen in de allergrootste arena van de Piston Cup tot nu toe!

Vrijdag 6 juli van 21:30 tot 23:20 : James Bonds Spectre (2016)
Een mysterieus bericht uit het verleden stuurt James Bond (Daniel
Craig) naar Mexico City. Vanaf daar reist hij naar Rome waar hij de
beeldschone weduwe Lucia Sciarra (Monica Bellucci) ontmoet. Eenmaal
in Italië woont James een geheime vergadering bij waar hij het bestaan
van de organisatie SPECTRE ontdekt. Ondertussen in London ligt MI6
onder vuur van hun nieuwe baas, Max Denbigh (Andrew Scott).

Vrijdag 6 juli van 23:30 tot 00:50: The Blair Witch Project (2007)
Voor de griezelliefhebbers vertonen we The Blair Witch Project. In
oktober 1994 trokken Heather Donahue, Joshua Leonard en Michael
Williams de bossen van Maryland, USA in om een documentaire te
maken over de legende “The Blair Witch”. Er werd nooit meer iets van
hen vernomen. Een jaar later vond men camera’s en filmblikken terug
met beelden van hun vijfdaagse trektocht en de verschrikkelijke
gebeurtenissen die leidden tot hun verdwijning.
Aansluitend op The Blair Witch Project: nachtwandeling door het
Leeuwarder bos.

Programma Havankfeest zaterdag 7 juli 2018 (steek de vlag uit!)
Wijkfeest 2018
Op 7 juli is het feest in het Havankpark. De dag staat in het teken van bloemen en insecten! Een
mooie dag om elkaar te ontmoeten, in het bijzonder onze nieuwe wijkbewoners. We hebben
uiteenlopende activiteiten, dus voor elk wat wils.

Zaterdag 09:00 uur: HavankClassic Teut de tuin uit
Natuurlijk wordt dit jaar op het wijkfeest weer de HavankClassic verreden. Een rondje van zo’n
60 km voor de sportief-recreatieve fietser met een tempo van max. 25 km. Goed te doen voor elke
fietser op een fiets met een paar versnellingen of voor een E-biker met voldoende ondersteuning.
Zeker als je niet te veel op kop rijdt, maar lekker in de luwte van de groep blijft fietsen. Elk jaar
een andere route en een andere stop onderweg. De route voert door het unieke coulisselandschap
van de Friese Wouden. De stop onderweg is weer heel bijzonder. Behalve koffie / thee prijst men
hier ook graag een zeldzaam Fries product aan. Voor eigen risico, want het kan ook in de benen
slaan. Neem gerust een fietsvriend(-in) mee, ook al woont die niet in de wijk.
Waar: pingpongtafel aan de Dokkumer Ee

Zaterdag 10:30 uur: Bosexcursie
Het Leeuwarder bos is zo’n 25 jaar geleden aangeplant. Wat was aanvankelijk de bedoeling van
het bos, hoe heeft het zich ontwikkeld en wat zijn de plannen voor de toekomst? Pieter Douma,
adviseur/specialist groen bij Gemeente Leeuwarden, is vanaf het begin betrokken bij het
Leeuwarder bos. We maken met hem een wandeling door het bos. Hij vertelt over wat er groeit,
bloeit, loopt en vliegt.
Waar: Kruispunt Havanklaan-Vierhuisterdyk
Zaterdag 10:30 uur: Vlinders/rupsjes maken
Alle kinderen tot een jaar of 6: kom gezellig naar de speeltuin! Er is wat lekkers, er wordt
geschminkt en we gaan vlinders en rupsjes maken. Wij hebben er zin in! Hulp van ouders is van
harte welkom.
Waar: speeltuin

Zaterdag 10:30 uur: Insectenhotel maken
Maak je eigen insectenhotel! Met dit insectenhotel zorg je voor meer bijen en vlinders in de tuin
en daardoor ook voor meer bloemen. In verband met aan te schaffen materiaal moet je je
opgegeven voor 28 juni via janna12@live.nl.
Waar: pingpongtafel aan de Dokkumer Ee
Zaterdag 15:00 uur: Beachvolleybaltoernooi
Na het succes van een aantal jaar geleden
gaan we weer beachvolleyballen. Er wordt
gebeachvolleybald tijdens het wijkfeest in
de middag, aan de Dokkumer Ee, waar een
speciaal beachvolleybalveld is aangelegd.
Vier dumpers hebben in totaal 20m3 zand
gestort. De teams bestaan uit vier tot zes
personen, er word 4 tegen 4 gespeeld. Het
is voor jong en oud, lang en kort! Er is
ruimte voor zes teams, dus meld je snel aan
door te mailen naar: rixt98@hotmail.com.
Doe het snel, want VOL=VOL! Er is
natuurlijk een prijs voor de winnaar, maar
er is ook een prijs voor de leukste,
origineelste en gekste outfit. Als mensen
nog vragen hebben, kan dit via de mail of via facebook. Tot op het beachvolleybalveld!
Waar: pingpongtafel aan de Dokkumer Ee
Zaterdag 18:00 uur: Ee-party aan de Dokkumer Ee
Ons wijkfeest is niet compleet zonder picknick aan de Dokkumer Ee. Neem wat te eten mee en we
maken er met z’n allen een heerlijke avond van! De organisatie zorgt voor twee BBQ’s en het
drinken. Op 2 en 3 juli komen we langs om bonnen te verkopen. Een kaart van 5 euro kost aan de
deur slechts 4 euro, dus zorg dat je contant geld in huis hebt. De eindtijd is 00:00 uur, graag met
z’n allen opruimen.
Waar: pingpongtafel aan de Dokkumer Ee (bij slecht weer in de speeltuin)
Zaterdag 20:00 uur: Muziekquiz aan de Dokkumer Ee
Wegens groot succes is er dit jaar opnieuw een muziekquiz. De muziekfragmenten klinken ons
bekend in de oren, maar hoe heetten ook alweer de uitvoerende artiesten? Pijnig je hersenen en
geniet van de muziek van vroeger en nu. Onder bezielende leiding van Remi Adriaansz en Allard
Steenstra.
Waar: pingpongtafel aan de Dokkumer Ee (bij slecht weer in de speeltuin)

Aanvraag biodiversiteit
Bloemen zijn niet alleen mooi, maar dragen bij aan de biodiversiteit en de noodzakelijke
verbetering van de levensomstandigheden van bijen, vlinders en insecten. Daarom heeft de
wijkvereniging een aanvraag gedaan bij de gemeente voor het inzaaien van onze bermen voor een
grotere diversiteit van bloemen in het Havankpark. We wachten nog even af, maar weten dat de
gemeente over het algemeen enthousiast is over dit soort projecten.

Bikkelrun door Leeuwarderbos
Zondag 7 oktober 2018 organiseert de Stichting Survivalrun Friesland weer de Bikkelsurvivalrun.
Dit jaar is het een speciale editie. Het is de 25ste run en in het kader van Leeuwarden Culturele
Hoofdstad 2018 gaat de run door de binnenstad. Er zijn twee afstanden: 7 en 12 km. De lange
afstand komt langs de Dokkumer Ee naar het Havankpark, gaat door het Leeuwarderbos en verlaat
ons weer via tunneltje in Bilgaard naar het centrum van Leeuwarden.
Hulp gevraagd.
Aan onze wijkvereniging is hulp gevraagd. Vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober zullen bouwploegen in
het bos de hindernissen bouwen. Op 7 oktober zijn er juryleden in het bos. Deze mensen moeten
van een natje en een droogje voorzien worden. Er moet voor deze mensen soep worden gemaakt
en broodjes worden uitgedeeld. Op 7 oktober worden er mensen gezocht die een kraampje willen
bemensen waar drinken en fruit aan de lopers wordt verstrekt.
Juryleden
Er worden ook juryleden gezocht. Je staat dan tijdens de run bij een hindernis, geeft instructies aan
de lopers en kijkt of de hindernis op de juiste manier wordt genomen. Er is voor die tijd een
informatieavond met uitleg en tijdens de run op 7 oktober is er een rayonhoofd
voor de begeleiding van de juryleden.
Tegenprestatie
De Stichting Survivalrun Friesland wil als tegenprestatie op zaterdag 6 oktober een kleine
survivalrun aanbieden in het Leeuwarderbos voor het Havankpark. Geef je op als vrijwilliger via
de mail: vrijwilligers@bikkelrun.nl en geef aan dat het voor het Leeuwarderbos/Havankpark is.
Zie voor meer informatie www.bikkelrun.nl.
Op de agenda
Wat
Filmavond
HavankClassic
Bosexcursie
Vlinders/rupsjes maken
Insectenhotel maken
Beachvolleybaltoernooi
Ee-party aan de Dokkumer Ee
Muziekquiz
Bikkelrun

Wanneer
Vrijdag 6 juli 2018
Zaterdag 7 juli 2018
Zaterdag 7 juli 2018
Zaterdag 7 juli 2018
Zaterdag 7 juli 2018
Zaterdag 7 juli 2018
Zaterdag 7 juli 2018
Zaterdag 7 juli 2018
Zaterdag 6 oktober 2018

Hoe laat
Vanaf 19:30
09:00 uur
10:30 uur
10:30 uur
10:30 uur
15:00 uur
18:00 uur
20.00 uur
Hele dag

Waar
speeltuin
Pingpongtafel a/d Dokkumer Ee
Havanklaan-Vierhuisterdyk
Speeltuin
Pingpongtafel a/d Dokkumer Ee
Pingpongtafel a/d Dokkumer Ee
Pingpongtafel a/d Dokkumer Ee
Pingpongtafel a/d Dokkumer Ee
Leeuwarder bos

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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