
Havankfeest 3 september 2022: het programma!  

 

Tijd voor het wijkfeest - we mogen weer! Dé kans om wijkgenoten te ontmoeten,  

met voor elk wat wils.  

Voor de jeugd pakken we uit met de Kids Club voor de jongsten en een actieve ‘challenge’ voor 9 jaar en 

ouder(s). Voor andere leeftijden is er ook volop keus. En: iedereen is van harte welkom. Dus check de info, 

(zie achterzijde!) en kom naar het Rustpunt, dat is de centrale plek op zaterdag 3 september. Zin in! 

Let op: Voor een aantal activiteiten moet je je van te voren opgeven.  
Doe dit zo snel mogelijk, want vol=vol! 
 
Ochtend: vlaggen uit! 

Vogelkijkexcursie 8 pers. /12+ 8.00-9.15 u  start bij Rustpunt; na opgave  

     activiteiten@havankpark.nl  

Havank Classic (60 km)  16+  9.00-12.00 u  start bij Rustpunt met ‘snelle’ fiets 

Vrolijke optocht door de wijk 2-9 jaar  9.30 u   start in speeltuin 

Havank Kids Club    2-9 jaar  10.00-12.30 u  bij het Rustpunt 

Yoga workshop (bij goed weer) 16+  10.00-10.45 u  tuin Carlierstr. 47 bij H.Top 

Kayak varen/schatzoeken  7 pers./7+ 10.30-12.00 u  start bij Rustpunt, na opgave  

          peterschuurman1967@gmail.com 

Boswandeling met gids  12+  11.00- 12.30 u  start bij Rustpunt 

Middag: 

Havank Adventure Challenge  9+  13.00-16.00 u  start bij Rustpunt 

Kayak varen/schatzoeken 7 pers./7+ 13.30-15.00 u  start bij Ee bij trapje, na opgave 

          peterschuurman1967@gmail.com 

Praamvaren    voorrang 60+  14.00-15.00 u  opstap bij de Ee bij trapje, na opgave

          activiteiten@havankpark.nl 

Havank Kubb Toernooi  alle leeftijden 16.00-18.00 u  veld bij Rustpunt, opgave om 16 u 

Avond: 

Heel Havankpark Bakt  iedereen 18.30-20.00 u  bij het Rustpunt 

Havank Pubquiz   iedereen 20.00-21.00 u  bij het Rustpunt 

Nakletsen/borrelen  iedereen 21.00-23.00 u  bij het Rustpunt 

Silent disco    voor wie wil  21.00-23.00 u  bij het Rustpunt 

Opruimen    iedereen 23.00 u/zon 10 u waar nodig 

 

          Kijk achterop voor meer info!   



 

Extra info per activiteit Havankfeest zaterdag 3 september 2022  
     

 

Vogelkijkexcursie: onder leiding van vogelkenner Rienk Versloot. Opgave via activiteiten@havankpark.nl 

Havank Classic: fietstocht o.l.v. Kees Mourits. Afstand 60 km, er wordt gereden in een vlot tempo van ca  

25 km/u, inclusief 1 stop met consumptie. Kom in passende (fiets)kleding met een ‘snelle’ fiets. 

Vrolijke optocht: voor de kids tot ca 9 jaar: zorg dat je klaarstaat of kom naar de speeltuin. Om 9.30 u start 

de optocht, ga mee of laat je ophalen! Je mag je verkleden omdat het feest is. Je fiets/step/trapkar 

versieren en meenemen mag ook, als je dat leuk vindt. We maken er een gezellige ochtend van! 

Havank Kids Club: een hele ochtend pret met een entertainer/goochelaar/ballonnenmaker/circusartiest! 

Kijken, meemaken en zelf doen met aan het eind versgebakken poffertjes! 

Yoga workshop: o.l.v. yogadocent Betty Kloosterman. Kom in makkelijke kleding, met matje of handdoek. 

Yin Yoga is rustige yoga met veel liggende houdingen. De workshop gaat door bij goed, droog weer.  

Kayak varen/schatzoeken:  zwemdiploma vereist, kinderen onder begeleiding van volwassene. O.l.v. Peter 

Schuurman. Opgave via mail: peterschuurman1967@gmail.com (voor 10.30 of 13.30 u). Vol = vol. 

Boswandeling met gids: kom meer te weten over het Leeuwarder Bos. Wandelschoenen aan!    

Havank Adventure Challenge: neem je ouders, vrienden en buren mee voor deze actieve beleving in en 

om het bos, met o.m. polsstokspringen, boogschieten (beide met professionele instructie, kom ook gerust 

even proberen), buikglijden en jawel: bubblevoetbal. Kom in sportieve kleding (die nat mag worden). Je 

gaat in een groepje, krijgt uitleg vooraf en natuurlijk is er drinken en wat lekkers na. 

Praamvaren: o.l.v. gids Minse Dijkstra die veel weet over onze omgeving. We geven (minder mobiele) 
senioren voorrang om deze vaarexcursie mee te maken. Bijdrage €5,- p.p..   
Opgave via activiteiten@havankpark.nl 

Havank Kubb Toernooi: het populaire houten (camping/buurt)spel voor  alle leeftijden, kom meedoen of 
gezellig kijken. Opgave alleen of als team van 5 met min. 1 volwassene op 3 september tot 16 u. Alvast 
uitleg krijgen en oefenen op het veld bij het Rustpunt? Doe mee op 30 augustus of 1 september om 20 u.  

Heel Havankpark Bakt: de barbecues gaan weer aan en voor salades, sausjes en stokbrood wordt gezorgd. 

Breng zelf je eten naar keuze mee (vlees/vis/vegahap), plus een eigen bord, bestek en glas/beker 

(duurzaam). Tafels en banken zijn aanwezig. Denk aan contant geld voor drankjes via bonnenkaarten voor 

5 of 10 euro. We komen volgende week nog langs om deze huis aan huis met korting te verkopen! 

Havank Pubquiz: met dank aan Remi, Allard en Rienk. Er zijn vragen in allerlei categorieën dus iedereen 

kan meedoen. Vorm zelf een divers team van 5 personen en geniet van elkaars kennis.   

Silent disco: leuk om eens uit te proberen en passend op deze rustige plek bij het bos. 

We borrelen gezellig na tot 23 uur en ruimen samen op.  

 

Heb je vragen? Mail naar het activiteiten@havankpark.nl of vraag een van ons. Wij hebben er zin in en 

hopen jullie op zaterdag 3 september te zien! 

Warme groet van het ‘feestteam’,  

Remi, Corine, Akke, Jurny, Maarten, Martin, Pauline de V, Pauline S, Peter, Rienk, Matthijs en Harmjan 

 


