
Een korte vooruitblik 

We sluiten af met - 3 x is scheepsrecht - de HINTHAM-
STRINGS en DJ Stein. Met een VIP-pass kun je daar heel 
dicht bij zijn. Waag een gokje in de pauze op de levende fruit-
machine of tijdens de hilarische borrel.
’t Is een feit dat een koe meer….? Met onze succesformule 
voor de unieke buurt BBQ: ‘samen braden, samen smullen’ 
ben je zo weer op de hoogte van de nieuwste verhuis- en 
verbouwplannen. Ook nog 2 semiprofessionele sport-clinics, 
een cavia-race en de traditionele onderdelen – kortom, die 
Meivakantie komt daarna goed van pas om uit te rusten. Dus 
tot 30 april en dan veel plezier van Charles, Huib, Ingrid, Jan, 
Joris, Marieken, Margriet, Onno, Thess Het Parkement.

Helmen af…

Het opzetten van de circustent is door onze Arbocoördinator
afgekeurd. Iedereen kan nu veilig meehelpen bij de opbouw 
en versiering (29/4 vanaf ± 17:00 u) of opruimen (1/5 vanaf 
9:00 u) van het feestterrein. Of op Koninginnedag zelf met 
bijvoorbeeld een bardienst of spelbegeleiding. Zeker als je 
niet eerder in de gelegenheid was, meld je dan eens aan om 
jouw bijdrage te leveren

…handen uit de mouwen!

www.hinthamerpark.nl VERNIEUWD

Met stimulans van Buurt in Actie en na een krachtig dreige-
ment van onze webmaster hebben we besloten om de web-
site volledig te vernieuwen. Met dank aan Willem is de site
nu veel aantrekkelijker en interactiever gemaakt met o.a. een 
forum. CU in the cloud.

MVF?

Maatschappelijk Verantwoord Feesten, bestaat dat? In ieder 
geval werden we vorig jaar aan het denken gezet door Apel-
doorn. We moeten ons dus bewust zijn van risico’s. Maar ook 
van de mogelijkheden in ons Hinthamerpark. Vanwege het 
eerste hebben we de sfeervolle maar gevaarlijk onhandelbare 
circustent van de hand gedaan.
Daarnaast willen we dit jaar eens een goed doel onder de 
aandacht brengen – om te zien of jullie dat (hopelijk) ook 
omarmen . Het doel is dit jaar www.orangebabies.nl 
Op Koninginnedag zie je hier meer van, of kijk alvast op onze 
NIEUWE website www.hinthamerpark.nl.

Buurtgenoten
Koninginnedag 2010 in het Hinthamerpark – geen vuiltje aan de lucht of blijft het een gok? 
Als de Nieuwjaarsborrel een voorproefje was, belooft 30 april ook weer een geweldig feest te worden. 
Bekijk de foto’s maar eens op de vernieuwde website!
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te: 

straat:
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Programma
9:30  

Trimloop

10:30
Amantius wekt de wijk

10:30 – 11:00
Inleveren wedstrijd taarten

opstellen 10:45
Fleurige Fietsjes Rally

voorwaarts MARS 11:00
Fanfare Amantius

11:30
Koffie bitter in de prijzen

12:00
Ballonvaart wedstrijd

12:30 – 13:30
Straatspellen

13:30 – 14:30
Vrijmarkt

13:30 – 15:00
Schaken

14:00 – 16:30
Huffelen met de huifkar

14:30 – 15:15
Hockey clinic jeugd 6-12 jr. 

15:15 – 16:00
Volley clinic >12 jr. 

15:30 – 16:30
Cavia race

17:00 – 18:00
Borrel ‘Schijt je rijk’

18:00 – 20:00
BBQ

20.00 – 24:00
Queensday Party Night met

HINTHAMSTRINGS de band
Pauzeprogramma: 
Meet ’n Greet for VIPs 
Levende Fruitmachine

DJ Stein



w w w . h i n t h a m e r p a r k . n l

Drukwerk sponsor:

Opmaak door:   www.angelineswinkels.nl

getekend en opgelaten door: 

naam: 

leeftijd:                    jaar

GROETEN uit het 

Hinthamerpark

HINTHAMSTRINGS met Meet ’n Greet

Voor de 3e keer treedt op, met met nieuwe nummers, elek-
trische viool, de oude drummer terug op zijn kruk, met de 
mooie bumping blues babes - onze SUCCESBAND van 
eigen bodem. Voor de hardcore fans is het nu mogelijk om het 
concert bij te wonen in de afgebakende VIP-ruimte vooraan. 
Met welkomstdrankje en gewild souvenir.

Pauzenummers

In de pauze is er voor de VIPs een Meet ’n Greet met de 
band. Wees er snel bij: beperkt aantal plaatsen voor een 
vriendenprijs! Maar je kunt ook in de prijzen vallen met de 
Levende Fruitmachine. Waag een gokje. 
Opbrengst is voor OrangeBabies.

DJ Stein afterparty

Met smartlap, mellow trance of R&B vieren we de dag uit. 
DJ Stein voelt de sfeer aan.

Go Go Go…

Het parcours is dit jaar weer volledig opgeknapt en open-
gesteld voor alle looptempo’s. Laat je op sleeptouw nemen of 
voel de hete adem in je nek en drink samen bij terugkomst de 
eerste AA-oranjebitter van de dag.

Gebak wedstrijd

Lekker smullen bij het leuten – altijd goed voor een kleverige 
zoen. En de patisserie wordt ieder jaar creatiever. Durf jij ook 
je (mis)baksels aan te bieden? In diverse categorieën zijn er 
weer mooie prijzen te winnen. Taarten inleveren tussen 10:30 
en 11:00 in de tent. Bakkers hebben de 1e keus.

Fleurige Fietsjes Rally met Amantius

Inmiddels de 77e generatie 1ejaarsfietsertjes van het Hint-
hamerpark volgen Fanfare Amantius met hun versierde fiets-
mobieltjes. De vrolijkste rit van het jaar, langs alle uitgestoken 
vlaggen met wimpel?! De deskundige jury van ex-deelnemers 
kiest de mooist versierde wieler.

Koffie met Ballonwedstrijd toe.

Terwijl de laatste resten wedstrijdgebak (zie hierboven) wor-
den weggespoeld en gelukkige winnaars hun prijzen bewon-
deren, vult de nok van de tent zich met steeds meer luchtbal-
lonnen. Kom rond 11:45 naar de tent (met iemand die kan 
knopen), kies een ballon uit en maak je kaartje* er aan vast. 
Goed vasthouden tot het aftellen begint om 12:00u.
* Knip het kaartje uit dit programma of maak het na, plak er een postzegel 

op en neem mee. Ieder jaar wint ook de mooiste zelfgemaakte ansichtkaart.

Huffelen

Inmiddels een klassieker, huffelen met de huifkar. Kleuterpret 
waar stiekem steeds meer volwassenen bij te vinden zijn.. 
Mag best.

Chillen, schminken, opmaken, dance

Voor ouders verboden – een eigen tent voor boyz & girlz. 
Maak er je eigen loungeplek van met strakke muziek, kus-
sens en sfeerlampjes.

Straatspellen

Snelheid of Ervaring, Souplesse of Strategie – waar je mee 
kunt winnen ‘dè witte nie’. Behendigheidsspellen voor jong 
en oud. Wie maakt het parcours af met de meeste punten?

Schaken

Wie legt hem dit jaar om? Alleen blijft dan de vraag – je ei-
gen Koning, of die van je tegenstander. Pat voelt als winst bij 
simultaan grootmeester Peter.

Vrijmarkt

Oud speelgoed, zelfgebakken wafels of friet of toch ijsjes, een 
gitaarconcertje, autowassen of stoepvegen, je kunt bijna alles 
verkopen. Dus zoek je plekje op de bazaar en vul je spaarpot 
of ruim je zolder op. En je verdiende centen kun je inzetten 
bij de…

Caviarace

Er zijn inmiddels 4 knagers in training op een uitgekiend dieet 
van krachtkorrels en broccolistronken. En met of zonder ‘spe-
cial guest’ presentator zullen Knabbel, Babbel, Krabbel en 
Snabbel de schillen uit de bak rennen om als eerste jouw win-
nende poortje te passeren. En anders is de opbrengst van dit 
sympathieke spel voor OrangeBabies.

Sportief plezier

Dus niet laag bij de grond en ook geen zweverij – maar even 
een serieuze inspanning. Voor de jonge jeugd (6 - 12 jr.) een 
Hockey-clinic verzorgd door een lokale semi-prof. Neem je 
eigen stick en bitje! mee. Voor de oudere jeugd (van ± 12 - 
82 jr) regelen we een Volleybal clinic met een echte Pro. We 
besluiten met een wedstrijd mixed dubbel gemengd, alle klas-
sen. Aanmelden kan gewoon op 30 april !

Schijt je Rijk - Borrel

BINGO is lachen maar duurt wel even. Waarom niet meteen 
alles op een grote hoop gegooid – of is dat een instinker? Hoe 
dan ook, waag een gok en als het goed valt ... laat jij iedereen 
een poepie ruiken.

Buurt BBQ

Het is te druk, er is te weinig plaats. Kortom, onze Buurt BBQ 
formule ‘verzorgd op verzoek’ is nu een standaard succes-for-
mule geworden. Dus BESTEL SNEL en regel je menu via bij-
gevoegd formulier. Rosé of goed door-bakken doe je natuur-
lijk zelf. Net als afwassen van je eigen bord en bestek (tenzij 
je het weer in de struiken gooit – maar dan wel graag zilver)! 
Knus aansluiten aan de tafels en zelf ook weer af- en oprui-
men s.v.p.


