
p r o g r a m m aGeachte Buurtbewoners

Dit is het programma voor Koninginnedag 2007 op 
zondag 29 april. Het Parkement is verzocht rekening te 
houden met de komst van de Koningin naar ’s-Herto-
genbosch op maandag. Daarom vieren wij het één dag 
eerder: op zondag 29 april.

Zin om mee te helpen om er een echt feest van te 
maken? Dat kan op allerlei manieren: op zaterdag 28 
april gaan we de grote tent opbouwen, daar komen veel 
mensen spontaan op af om te helpen, iedereen is wel-
kom. Want de beste stuurlui staan aan wal.
Je kunt ook scheidsrechter spelen bij de verschillende 
sporten of helpen bij de straatspelletjes. Bij het afbreken 
en opruimen op maandagmorgen om 10 uur.
Mail ons op info@hinthamerpark.nl, of neem contact op 
met Alexander Lubeck, Jasmijnstraat 14, of bel 6911730.

Veel plezier!
Het Parkement: Alexander, Huib, Hugo, Imke, Ineke, In-
grid, Jan, Josje, Maja, Marieken, Margriet, Michel, Peter.

Het was spannend of ze dit jaar mee zouden doen. 
Maar ze zijn er weer met hun prachtige marsmuziek: 
de mannen en vrouwen van Fanfare Amantius.
De muziek die iedereen laat weten dat het feest is be-
gonnen. Eerst maken ze hun eigen opwekkende rondje 
door de wijk om daarna de hele sliert versierde fietsen en 
versierde kinderen te leiden op een feestelijke tocht door 
de straten. Aan de bar staat de oranjebitter klaar.

Laat de slaapkoppen maar liggen, geniet van een stralende 
ochtend. Met een fris lentewindje in de wapperende haren, 
de borst fier vooruit en de longen vol levenslucht. Start en 
finish bij de grote tent. Er zijn twee routes, een van 12 en 
een van 6 kilometer. Met elke groep loopt een gids mee. 

De enige wedstrijd die je kunt winnen zonder dat je er iets voor hoeft te kunnen. De Bon die je nodig hebt kun je de hele 
ochtend afhalen bij de bar in de grote tent. TIP: doe een plastic boterhamzakje om je strookje, dan blijft je naam droog!

TRIMLOOP

FANFARE

BALLONNENWEDSTRIJD

- 29 april 2007 -

09.30
TRIMLOOP

10.15
FANFARE AMANTIUS

10.00 - 10.45
INLEVEREN VAN 
TAARTEN, CAKES EN TEKENINGEN

10.45
VERZAMELEN VERSIER 
JE FIETS EN JEZELF

11.00
MUZIKALE FIETSOPTOCHT 
MET DE FANFARE

11.45
PRIJSUITREIKING BALLONNEN, 
TAARTEN, TEKENINGEN, DE MOOISTE 
FIETS EN JEZELF

12.00
BALLONNENWEDSTRIJD

12.30
KNUTSELHOEK IN DE GROTE TENT

12.45 - 13.45
STRAATSPELLETJES

13.30 - 15.00
SCHAKEN

13.30 - 15.30
VRIJMARKT

13.30 - 17.00
SCHMINKEN

13.30 - 16.00
MET PAARD EN
HUIFKAR DOOR DE BUURT

15.00 - 16.30
STRAATVOETBAL, 
VOLLEYBAL EN BADMINTON

15.00 - 16.00
VOORRONDES
TOUWTREKKEN

16.00 - 17.00
ORANJE UITBLINKERSHOW

17.00 - 17.30
FINALE TOUWTREKKEN

   17.30 - 18.30
HINTHAMER HAPPAS
VOOR KINDEREN            

18.30 - 20.30
HINTHAMER HAPPAS 

20.30
FEESTAVOND MET 
SWING DJ’S BAS EN RAMONw w w . h i n t h a m e r p a r k . n l



Het Hinthamerpark heeft veel echte talenten in de wijk. 
Ze vallen liever niet op en stellen zich bescheiden op. Zo 
iemand is Peter Mooren die al jarenlang iedereen van het 
bord speelt. Gaat hij dit jaar zijn meerdere ontmoeten? 
Misschien ga jij wel winnen deze keer. En mocht je toch 
verliezen: beschouw het als een persoonlijk cadeau want 
van een talent kun je veel leren.

Voor grote en kleine kinderen. Na het succes van vorig 
jaar zetten we weer een tandje bij en nu komen er zelfs 
twee Schmink-Sterren. Niets is hen te gek. Van prinses 
tot piraat of van vlinder tot leeuw. Vandaag komen alle 
wensen uit. 

Vorig jaar een voltreffer: 1 Paarden Kracht met CO-2 vrije 
uitstoot. Ze komen weer! Kom aan boord en maak relaxed 
een cruise door de wijk. (en als je het heel leuk vindt, mag 
je nog een keertje)

Straatvoetbal in de Gouden Regenstraat. 
Volleyballen en badminton op het veldje. Maak zelf een 
team en doe mee. 

Laat de worsten maar thuis! Zoals eerder aangekondigd: 
dit jaar geen ‘ieder voor zich BBQ’ maar Hinthamerhappas! 
In een open keuken wordt de hele dag een gevarieerd drie 
gangen surprisemenu bereid, ook voor vegetariërs. Samen 
aan tafel tussen 18:30 en 20:30 uur, met buurtgenoten die 
zich ook hebben ingeschreven voor dit hoofdgerecht van 
Koninginnedag 2007. Kinderen happen eerst samen van 
17.30 tot 18.30. Vergeet je HappasPas niet en neem je ei-
gen bestek mee! Natuurlijk eten we het liefst buiten, maar bij 
minder weer zitten we knus in de HinthamerhappasTent.

Vorig jaar was het nieuw en spannend. Maar het 
touwtrekken heeft veel verborgen krachten in de 
openbaarheid gebracht. Zelfs de gewonnen straat-
prijs is op geheimzinnige wijze verdwenen. Het gist 
en borrelt. Iedereen is tot op het bot gemotiveerd! 
Dit jaar worden voorrondes getrokken in twee poules 
tussen 15.00 en 16.00. Om de dames van de Graaf-
seweg de mogelijkheid te geven hun titel te prolon-
geren is er ook dit jaar een dames- en een herentrek.
Iedere poule levert een winnaar op. Winnaars van 
een poule komen in de finale, die tussen 17.00 en 
18.00 plaats zal vinden. De uitslag van de officiële 
loting voor zowel de dames- als herentrek:
Poule 1:  Graafseweg-1 (oneven huisnrs), 
 Graafseweg-2 (even huisnrs), Boterweg 
 en Goudenregenstraat.
Poule 2:  Kamperfoeliestraat, Jasmijnstraat, 
 Seringenstraat en Hintham.
Hierbij een oproep aan de natuurlijke trekleiders 
in genoemde straten om teams te formeren. Aan-
melden van teams kan via de website of bij de leden 
van het Parkement. Op de dag zelf kan natuurlijk 
ook, al vergroot dat natuurlijk niet de kans op de 
trekzege van je laantje!

Nieuw! Een talentenjacht. In de speciale podiumtent 
optredens van jonge en oude talenten.
Verschillende groepjes en eenlingen hebben zich van 
tevoren ingeschreven en zijn door de jury thuis bezocht 
om hun optreden zo perfect mogelijk te maken. Vandaag 
zien we de resultaten! Wil je toch nog heel graag mee 
doen: je kunt je nog opgeven: imke@orgidee.org of bel: 
06-21824917.
De winnaar van de Oranje Uitblinkershow krijgt een 
fantastisch optreden op het superpodium op het Burge-
meester Loeffplein in het centrum van de stad op 30 april 
als de echte Koningin in de stad is! 

Tijd voor het grote opruimen. Alles dumpen op je eigen 
kleedje, en alles verkopen voor kleine prijsjes. Wordt jij de 
zakenvrouw of -man van vandaag? Plek van handelen en 
snuffelen: op de stenen van de Gouden Regenstraat tussen 
de veldjes in, zodat het gras vrij blijft voor al die andere 
activiteiten. Een kwartier van tevoren kun je je dekentje 
inrichten. Je kunt ook iets anders doen om je zakgeld te 
verhogen: popcorn ploppen, ijsjes verkopen, poppenkast 
spelen, suikerspinnen maken. 

SCHAKEN

TEKENEN, KNUTSELEN 
EN KRIJTEN 

De tong uit je mond, je hemd uit je broek, je sokken bin-
nenste buiten. Wat maakt het uit? Hier zijn de gaafste 
kleurplaten en het mooiste papier. Leef je uit. 
Maak wat jijzelf het allermooiste vindt. In de grote tent.

SCHMINKEN

VRIJMARKT

HUIFKAR

SPORTEN

HINTHAMERHAPPAS

TOUWTREKKEN 

PRIJSWINNAARS 
BALLONNEN WEDSTRIJD 2006

Er zijn vorig jaar maar liefst 15 kaartjes teruggestuurd 
vanuit het buitenland. Wie de winnaars zijn? Je hoort het 
vlak voor we de ballonnen van 2007 gaan oplaten. 

ORANJE UITBLINKERSHOW 
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