- 30 april 2009 -

PROGRAMMA

BESTE BUURTGENOTEN
Zie hier het programma van Koninginnedag 2009. Na een weergaloos Lustrumfeest doen we ons best om hier op
voort te bouwen. Met nieuwe ideeën om uit te proberen en vertrouwde onderdelen die onmisbaar zijn. Wegens enorm
succes geprolongeerd: de HINTHAMSTRINGS. We zijn bijzonder trots dat het weer gelukt is om deze topband te
contracteren. Feest geslaagd! NIEUW dit jaar de buurt BINGO met prachtige prijzen! Mis het niet en scoor je nieuwe
interieur of uitzet. Waar weer op gerekend wordt - het collectieve culinaire BB-knoeien voor jong & oud. Gesneuveld
is de touwtrek-chaos - Hinthamerparkers laten zich niet aan het lijntje houden is gebleken.
Tot 30 april en dan veel plezier, Het Parkement
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TRIMLOOP

AANKOMST FANFARE AMANTIUS

AANLEVEREN
TAARTEN EN GEBAK

10:30

10:30 - 11:00

OPSTELLEN KINDERKARAVAAN

10:45
11:00

MUZIKALE OPTOCHT
MET FANFARE AMANTIUS

KOFFIE MET PRIJSUITREIKINGEN

11:30
12:00

BALLONNENWEDSTRIJD

KNUTSELHOEK

BEDANKT ...

voldoende
frankeren

Parkement

svp

STRAATSPELLEN

We kregen veel complimenten van oud-bewoners tijdens
het lustrumfeest. Die zijn uiteraard voor iedereen die heeft
meegeholpen, met tenten opzetten, buurt versieren, glazen ophalen, schoonmaken etc. Bij deze opnieuw het
verzoek om mee de handen uit de mouwen te steken.
Opbouw legertent: woensdag 29 april vanaf ~ 17:00 u.;
opruimen en grote schoonmaak vrijdag 1 mei vanaf 9:00
u. En oh ja, bewoners aan de veldjes – wilt u uw auto’s
en containers op 30 april svp zoveel mogelijk elders
parkeren?

... ALVAST

VRIJMARKT

SCHAKEN

SCHMINKEN

p/a Graafseweg 241D
5213 AH ’s-Hertogenbosch

76 JAAR FEEST?
Na het 75-jarig lustrum in 2008 zijn we weer extra gemotiveerd en geïnspireerd om in 2009 vrolijke en samen
bindende evenementen neer te zetten. Kijk voor de jaaragenda en andere wetenswaardigheden op
www.hinthamerpark.nl

HUFFELEN
MET DE HUIFKAR

SPORTS & BOUNCE
LISTEN & LOUNGE

gevonden door:
naam:

op:
datum:

TENTENTENTOONSTELLING
Onverwoestbaar blijkt de legertent en de circustent
opzetten is leuk en spannend. Samen zijn ze groot genoeg
en gezellig sfeervol maar ook wel bewerkelijk en minder
praktisch. Wie helpt ons bij de zoektocht naar een mooi
alternatief, waarbij we beide tenten kunnen inruilen voor
één grote, ook sfeervolle en kleurige tent van ± 8 x 20 mtr.
Inlichtingen via info@hinthamerpark.nl of bij Huib.

Borrel-BINGO

BBQ

HINTHAMSTRINGS partyband & DJ STIJN

13:00 - 15.00
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
13:30 - 15:00
13:30 - 15:30
14:00 - 16:30

V.A. 14:30

17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 24:00

te:
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TRIMLOOP

Borrel & BBQ
Houd je van rosé vlees of zwart geblakerd, alles kan in ons
sterrenrestaurant. Hoe het menu te bepalen? Jouw zelfgemaakte wereldsalade is zeer welkom, vooral als je hem deelt
met al je tafelgenoten. Heb je zelf een adresje voor crisisvrije
groente en scharrelvis of maak je gebruik van onze afdeling
Inkoop? BESTEL SNEL je menu via bijgevoegd formulier. Het
barbeknoeien doe je natuurlijk zelf het beste. Oh ja, zonder
bord en bestek eet zo moeilijk dus zelf meenemen! Graag
aansluiten aan de tafels en zelf ook weer af- en opruimen.

De paden op, de dreven langs. Sluit je aan bij de kudde
en volg Harm de Haas. En bij terugkomst de eerste bonus
van de dag: AA-oranjebitter voor de uitgedroogde sportievelingen.

CRISIS in de gebakkraam ?
De vraag is groot, het aanbod blijft schaars. Dus Parkpatissiers en Bakbeesten laat de ovens roken en de
koelkasten zoemen! Draag je taartje bij. In de categorieën
mooiste, origineelste en lekkerste taart wordt een mooie
prijs uitgereikt. Lever je taart in tussen 10:30 en 11:00 in
de tent.

HINTHAMSTRINGS partyband
STRAATSPELEN & vrijmarkt
Naast de Oud-Hollandsche ook weer nieuwe leuke en uitdagende spelletjes. Een goede voorbereiding is het halve
werk dus oefen vast met wak lopen, klos koppen, stokvangen en ton treiten. Heb je je dag niet ? Niet getreurd, als
beloning ligt er toch een lekker ijsje op je te wachten.
Daarna kun je je plek innemen op de vrijmarkt. Gezellig
drukke toeloop is belangrijk voor een goede omzet, dus
handelaartjes sluit aan naast die andere kleedjes.

Is een nadere aankondiging nog nodig? Nou vooruit dan,
voor wie ze gemist hebben in september 2008: Na het
weergaloze debuutoptreden tijdens het 75 jarige lustrum zal, op veler verzoek, buurtband de Hinthamstrings
het dak er weer afblazen. Met nog meer oefening zal de
band vanaf groot overdekt podium met nieuwe nummers
Koninginnedag 2009 weer laten spetteren.

SCHAKEN
Muzikale KINDER-KARAVAAN
Fanfare Amantius: de mooiste wekker van de wijk. Hangt
de vlag al uit? Dan snel naar buiten om de intocht gade
te slaan. Na een eerste rondje koffie de gezamenlijke aftrap, de muzikale optocht met versierde fietsjes, karren,
wandelwagens en bewoners. Een partijdige jury kiest de
mooiste verschijning.

Al jarenlang een traditie: simultaanschaken tegen onze
plaatselijke schaakgrootheid Peter Mooren. Altijd een
succes! Tenminste wat betreft het aantal deelnemers, het
aantal winnaars blijft wel zeer beperkt. Herdersmat?

Koffie met Ballonwedstrijd toe
Onder het genot van koffie met gebak uit de kraam (zie
hierboven) proeven we ook sfeer bij de prijsuitreikingen
voor lekkerste taart, mooiste fiets-/kar- karavaandeelnemer, Paashaastekenwedstrijd en ballonwedstrijd 2008.
En dan de ballonwedstrijd 2009. Val- ruk- of tegenwinden
kunnen ons niet deren, om 12:00 gaan we los. Knip het
kaartje uit dit programma of maak het na, plak er een
postzegel op en neem mee. Volgend jaar wint ook de
mooiste zelfgemaakte ansichtkaart. Kaartje vergeten? Er
zijn een beperkt aantal te koop bij de snoepkraam voor
€ 0,50.

Huffelen, Knutselen & Schminken
Met de niet aflatende verjonging in het Hinthamerpark,
Graafseweg en Hintham mag deze kleuterpret niet
ontbreken. Dus zijn ze er alle drie ook dit jaar weer bij.
Huffelen door het Park, Knutselen in de witte tent,
Schminken in de legertent - maar geen camo.’

Sports & Bounce, Listen & Lounge
Altijd al eens een profi dunk willen maken? Of een P-tje
die de scheids niet ziet? En dan uiteindelijk je ouders inmaken onder toeziend oog van voormalig Eiffeltower Yuri
Sluiter? Geef je dan op voor de professionele Bbal clinic
tussen de veldjes van 14:30 - 15:15 u. De wedstrijd daarna begint om 15:30.
Voor wie: jeugd (vanaf ~12 j) en ouders (die worden ingemaakt)! Aanmelden bij: thess.blaauw@gmail.com of op
30 april 2009 in de legertent! Na Sports & Bounce komt
natuurlijk Listen & Lounge: chill muziek en X-boxen in die
vette legertent! Alleen voor Hinthamerparkjeugd!

Flapje door vinder af te knippen voor verzending
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KIEN ! Brabantse BINGO
Geen Bossche wijk kan zonder, dus het moest er een keer
van komen: gezellige namiddag KIEN (of BINGO, wa gij
wil). Dus …. drrrrraaien maarrr…die nummers, kruis je
kaartje en zie of je in de prijzen valt. We spelen 8 ronden. Meer boekjes - meer kansen! Iedere ronde een
mooie prijs, ter beschikking gesteld door gulle sponsoren.
BINGO-boekjes zijn te koop achter de bar, bij de bandleden
of Parkementers op 30 april.

Drukwerk sponsor:
Website sponsor:
getekend en opgelaten door:
Opmaak door: www.angelineswinkels.nl
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