augustus 2014

Voor bewoners van Havankpark en omgeving

Havankfeest: van Mini-wampex tot
Havankbeach.
Voor het Havankfeest 2014, ter ere van het
15-jarig bestaan van onze wijk, heeft de
activiteitencommissie diverse activiteiten
voorbereid, met voor elk wat wils. Doe
mee! Let op: voor sommige activiteiten dien
je je tevoren op te geven.

Fotowedstrijd: Havankpark en
omgeving
Bekijk deze zomer eens je omgeving door
de lens van een camera en doe mee met de
fotowedstrijd. Henk Jan Dijks, wijkbewoner
en beroepsfotograaf
(www.dijksfotografie.com) laat zijn ervaren
blik schijnen op de foto’s en kiest de beste
eruit. Lever je foto’s in voor 18 augustus bij
Joram Jorkinsstraat 8.
Het thema is Havankpark en omgeving, je
foto’s zijn afgedrukt op A4-formaat, een
collage is toegestaan.

Fototentoonstelling
Naast de foto’s van de wedstrijd zijn er foto’s te zien van de geschiedenis van onze
woonomgeving, samengesteld door Remi Adriaansz en Richard van Breukelen. Mocht je
materiaal hebben, zoals tekeningen en foto’s, die ontwikkelingen illustreren, neem dan met Remi
contact op: r.adriaansz@kpnplanet.nl
Vrijdag 29 augustus 2014

Mini-wampex (incl. dropping)
Wie:
tussen 12 en 20 jaar
Wanneer:
vrijdag 29 augustus van 21.00 - ca 00.00 uur
Waar:
om 21.00 uur verzamelen bij de tent aan de Dokkumer Ee
Hoe:
inschrijven voor 23 augustus via activiteiten@havankpark.nl
Per groep gaat één begeleider mee, trek kleren/schoenen aan die vies mogen worden. De regels
krijg je voor de start van de mini WAMPEX per email. Bij een mini-Wampex bepaalt de looptijd,
in combinatie met het resultaat van de opdrachten, de einduitslag. Met het juist uitvoeren van
opdrachten kan tijd worden gewonnen. Start- en finishlocatie zijn bij een WAMPEX doorgaans
bekend, echter bij deze mini-WAMPEX van het wijkfeest word je geblinddoekt gedropt op een
onbekende startlocatie en moet je over natuurlijke hindernissen en aan de hand van puzzels en
opdrachten, je weg terug vinden.

Zaterdag 30 augustus 2014

Culinaire fietstocht
Wie:
de recreatieve fietser
Wanneer:
zaterdag 30 augustus van 09.30 tot 13.00 uur
Waar:
tent aan de Ee
Hoe:
opgeven niet nodig, meld je met de fiets
Langs de weg is altijd een boel lekkers te vinden van bewoners die zelf hun tuin niet helemaal
kunnen leegeten. Tijdens een fietstocht van een kilometer of 30 in een gemoedelijk tempo
ontdekken we wat er te vinden is om tijdens de rit in te slaan voor de lunch. Het spreekt voor zich
dat we daarna samen de lunch opeten.

Havankgames
Wie:
tussen 8 en 18 jaar
Wanneer:
zaterdag 30 augustus van13.30 tot 16.30 uur
Waar:
Jelsumervaart, verzamelen op het bruggetje
Hoe:
opgeven voor 23 augustus, als team opgeven of individueel.
Wie wint de strijd? Een battle in het bos tussen teams: wie kan er per SUP-plank zo snel mogelijk
door de Jelsumervaart suppen? Welke waaghals lukt het om over een touwbrug over de vaart te
klimmen? Wie kan er het langst aan een spijkerbroek hangen?

Spelletjes voor de kleintjes
Wie:
tot 8 jaar
Wanneer:
zaterdag 30 augustus van13.30 uur tot 15.00 uur
Waar:
verzamelen in de speeltuin
Hoe:
aanmelden niet nodig
Voor de jongste bewoners van het Havankpark organiseren we een grappige en uitdagende
wandeling door de wijk. Onderweg doen we spelletjes en stiekem steek je wat op over de schrijver
Havank, naar wie onze wijk is vernoemd.

Havankloop
Wie:
iedereen
Wanneer:
zaterdag 30 augustus vanaf 17.30 uur
Waar:
tent aan de Ee
Wat:
opgeven vanaf 17.00 uur
Geen Havankfeest zonder Havankloop, met dit jaar een heel bijzonder editie. De atleten en atletes
lopen zich in het zweet, voor het behalen van de felbegeerde titiel: snelste loper van de wijk. Zal
het kwartet Remco, Rink, Jim en Guido hun titel op de estafette prolongeren? Loopt Merlijn weer
als een duveltje uit een doosje? Doen er meer volwassenen mee?

Barbecue
Wie:
iedereen
Wanneer:
zaterdag 30 augustus van19.00 uur tot 21.00 uur
Waar:
tent aan de Ee
Hoe:
koop tevoren bonnen
De barbecue wordt verzorgd door een aantal wijkbewoners. Samen met Martin van groentezaak
Van der Meulen uit de Oosterstraat zullen zij zorgen voor een overheerlijke maaltijd. We gaan
gezellig samen eten met uitzicht op de Dokkumer Ee. Tevoren verkopen we bonnen om aan de
barbecue deel te nemen. Deze bonnen zijn ook te koop bij Joram Jorkinsstraat 44

Havankfeest 2014
Wie:
jong en oud
Wanneer:
van 21.00 uur tot 01.00 uur speelt de muziek
Waar:
tent aan de Ee
Kletsen, dansen en kennismaken met wijkgenoten. DJ Renee draait intussen een plaatje. Onder het
genot van een drankje vieren we het vijftienjarig bestaan van onze wijk!
Zondag 31 augustus 2014

Havankbeach 2014
Wie:
Wanneer:

iedereen
zondag 30 augustus
10.00 tot 12.30: kidstoernooi (t/m groep 7)
13.30 tot 15.30: jeugdtoernooi (groep 8 t/m klas 4)
15.30 tot 18.30: volwassenen toernooi
Waar:
Havankbeach aan de Ee
Hoe:
aanmelden met een team
Nu al het hoogtepunt van het Havankfeest 2014. Op dinsdag 26 augustus leggen enkele
vrachtwagens vol zand ons eigen beachvolleybalveldje aan de Ee aan. Vanaf dat moment kun je
met je team oefenen! Op zondag vindt dan het beachvolleybaltoernooi plaats. Zie voor de
spelregels en alle details de geheel vernieuwde website www.havankpark.nl.

Eén bak met zand, één veld,
één net en één bal.
Drie toernooien op één dag:
kids, jeugd en volwassenen.
Beachvolleybal is een
technisch moeilijke sport. We
spelen met aangepaste
spelregels, waardoor het voor
iedereen aantrekkelijk is om
mee te doen. De aangepaste
regels en een uitgebreide
toelichting op Havankbeach
2014 is te lezen op de website
www.havankpark.nl.
Formeer een team van vier of
vijf leeftijdsgenoten en schrijf
je in via het mailadres
activiteiten@havankpark.nl.
Oefen de week van te voren op
ons beachvolleybalveld aan de Ee (tegenover het roze huis). Je krijgt een training tussen 19.00 en
20.00 uur, daarna kun je zelf oefenen. Doe je niet mee, dan moedig je toch zeker aan!
Welk team wordt winnaar van Havankbeach 2014?

Hulp gevraagd
De activiteitencommissie zoekt nog hulp bij alle activiteiten: het opbouwen / inrichten / versieren
van de tent, maken van de lunch op zaterdag, organiseren van de havankloop, barmannen en –
vrouwen (ouder dan 18) voor tijdens het Havankfeest op zaterdag, opruimen na het feest zaterdag.
Meld je aan bij de activiteitencommissie: activiteiten@havankpark.nl.

Mededelingen




Hang op zaterdag 30 augustus de vlag uit, ter ere van het Havankfeest.
Neem zaterdag bij het Havankfeest zelf borden en bestek mee. Wil je zitten bij het
Havankfeest, neem dan zelf stoelen (en tafels) mee nemen.
De wijkvereniging verkoopt de consumpties die kunnen alleen contant worden afgerekend.
De opbrengst komt ten goede aan de vereniging.

Website www.havankpark.nl geheel vernieuwd
Onze website havankpark.nl is
deze zomer geheel vernieuwd.
Webmaster Johan de Jong heeft
liefst 15 jaar de vormgeving en
content verzorgd. Nu heeft
Albert van Dijk het initiatief
genomen de site een eigentijdse
en frisse opmaak te geven.
Op de site zijn er directe
verwijzingen naar onze social
mediakanalen:
Twitter: @Havankpark
Facebook: Havankpark Lwd
Een youtubefilm bekijken en
een mail sturen gaat nu sneller
dan tevoren.
Van Johan Heida kregen we
twee mooie films van de bouw van het Havankpark, die via onze site te bekijken zijn. Bekijk de
films en verbaas je erover hoe hoog het groen is opgeschoten, de afgelopen 15 jaar. De laatste
informatie over het Havankfeest is via de site, Facebook en Twitter te zien.
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