
 

 
  

  
 augustus 2015 

Voor bewoners van het Havankpark en omgeving 

Filmladder Havankpark 
Door goed te plannen, is het gelukt het materiaal voor de filmavond in de open lucht meerdere te 

dagen te huren, voor dezelfde prijs. De filmcommissie presenteert daarom met trots de eerste 

Havankpark filmladder. 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. 

 

Woensdagavond 26 augustus om 20.00 uur: testavond 

Vanaf 20.00 uur test de filmcommissie de apparatuur in het speeltuintje. De Dvd-speler + beamer 

wordt geplaatst, de boxen geïnstalleerd, het grote scherm opgehangen. Ook wordt een lantaarnpaal 

uitgeschakeld. Ben je handig met kabels en snoeren: neem een kijkje. Misschien vertoont de 

filmcommissie alvast een stukje film.  

 

 

Vrijdag 27 augustus van 20.45 tot 21.45: Pixars UP (2009) 

Voor de jongsten vertonen we 60 minuten van Pixars animatiefilm UP. 

Carl Fredricksen heeft er zijn hele leven al van gedroomd om de wereld 

te ontdekken. Maar op 78-jarige leeftijd zijn de grootste avonturen alleen 

dromen geweest. Samen met de 8-jarige padvinder Russel gaat Carl op 

avontuur. Up voert iedereen mee op een spannende reis van een 

ongewoon stel dat oog in oog komt te staan met wilde natuur, 

onverwachte schurken en jungledieren. 

 

 

 

Vrijdag 27 augustus vanaf 22.00 uur: James Bonds Skyfall (2012) 

Een spannende Bondfilm voor iedereen. James Bonds loyaliteit aan M. 

wordt zwaar op de proef gesteld als ze ingehaald wordt door haar 

verleden. Als MI6 vervolgens onder vuur komt te liggen, is Bond 

genoodzaakt de bedreiging op te sporen en te vernietigen, ongeacht de 

hoge persoonlijke prijs die dit met zich mee brengt. Daniel Craig speelt 

voor de derde keer geheimagent 007. 

 

 

 

Zaterdag 28 augustus vanaf 22.00 uur: The Hunger Games (2012) 

Speciaal voor de oudere jeugd. De Hunger Games spelen zich af in de 

verre toekomst waarin de Verenigde Staten zijn opgedeeld in twaalf 

districten die allen onder bewind staan van een centrale overheid. Elk 

jaar dwingt deze overheid elk district om twee kinderen te kiezen die 

moeten deelnemen aan de live op tv uitgezonden Hunger Games, een 

gevecht op leven en dood die naast eer en glorie ook voedsel oplevert 

voor het winnende district. Met Jennifer Lawrence in de hoofdrol. 

 

  



  
 

 

 

 
  

Programma Havankfeest 2015 zaterdag 27 augustus (steek allen de vlag uit!) 
 

Zaterdag 09.00 uur: HavankClassic 

De fietstocht voor de echte wielerliefhebber: plm. 60 km in een tempo van plm. 25 km/uur. We 

verzamelen om 09.00 uur op de hoek Vierhústerdyk/ Dokkumertrekweg (tegenover het roze huis). 

Racefiets is aan te raden, helm is verplicht. 

 

Zaterdag 10.30 uur: De Havankparade 

Halverwege de ochtend start een optocht met versierde voertuigen. Maak wat moois van je fiets of 

skelter, versier hem en neem je trommel, toeter of fluit mee en maak flink herrie in de wijk. Laat 

zien hoe creatief je bent. We verzamelen in de speeltuin om 10.30 uur. 

 

Zaterdag 13.30 uur: Spelcarrousel 

Voor de kleine buurtbewoners t/m 8 jaar organiseren we leuke spelletjes. Kom je ook met 

je vriendjes en vriendinnetjes naar de speeltuin? We beginnen om 13.30 tot ca.15.00 uur. 

Trek kleren aan die nat mogen worden. 

 

Zaterdag 13.30 uur: Expeditie Havankpark 

Voor kinderen vanaf 9 jaar tot en met 12 (groep 8) hebben we een uitdagende “expeditie 

Havankpark” uit gezet. Kom samen met je vrienden uit de wijk naar het bruggetje van 

Jelsumervaart We starten om 13.30 uur 

 

Zaterdag 13.30 uur: Havank Games 

Dit jaar zijn alle jongeren op het voortgezet onderwijs welkom bij de Havank games: 

grasveld bij Eeskwerd. Verzamelen om 13.30 uur. 

 

Zaterdag 17.00 uur: Havankloop 

Inschrijving is bij de speeltuin vanaf 17.00 uur. De eerste lopers starten om 17.30 uur. 

 

Zaterdag 19.00 uur: Ee-party 

We vragen iedereen wat lekkers mee te nemen en dat te delen met elkaar. We zorgen dat de BBQ 

aanstaat, zodat je je eigen meegebrachte lekkernijen kan grillen. Neem zelf stoelen en bestek mee. 

Om 19.30 gaan we aan tafel, we stoppen om 24.00 uur. 

 

 

Gepland voor de herfst van 2015: Walking Dinner 

In het najaar willen we in het Havankpark een Walking dinner organiseren. Het principe is dat er 

koks en gasten zijn. De koks koken thuis een dinertje van drie gangen en ontvangen ca. vijf 

gasten. Na elke gang vertrekken de gasten naar een andere kok in de wijk en krijgt de kok weer 

nieuwe gasten voor de volgende gang. Na het diner verzamelen we ons op een centrale plek om 

alle ervaringen te delen. Zó leren we elkaar (nog) beter kennen en genieten we van onontdekte 

kookkunsten in de wijk. De gasten betalen een vergoeding en helpen evt met de afwas. Wie heeft 

zin om mee te doen? We zoeken koks en gasten. Mail naar activiteiten@havankpark.nl 
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