
www.hinthamerpark.nl

Neen, we Twitteren nog niet en zitten ook 
niet op Hyves, MSN of Facebook, maar 
we hebben wel een mooie website.

www.hinthamerpark.nl

En het is zonde als die alleen door de 
beheerders wordt bekeken. Wist je dat je 
op het ‘Open Forum’ zelf ook oproepen 
kunt doen of discussies starten? Waar? 
Op...

www.hinthamerpark.nl

Bijvoorbeeld om een oppas te vragen 
of om je verloren poes op te geven. Of 
gewoon, om al die prachtfoto’s van voor-
gaande feesten te bekijken. Op...

www.hinthamerpark.nl

 Lieve buurtgenoten

Wat gaan we doen:

Een opwekkend ochtendprogramma, waar je dromend aan kunt beginnen 
en klaarwakker van wordt. Dan, naast de bekende middag activiteiten, ook 
CREATIEF MET STIEPH. Daarna, in de REN-JE-ROT-RACE zie je alle hoe-
ken van de wijk. De sportieve spurt maken we met een PROF VOETBALLER, 
die als technisch directeur, coach en aanvoerder met zijn assistent alle teams 
laat winnen. Terwijl de jonge jeugd wordt vermaakt in de KINDERDISCO met 
leuke prijsjes, kunnen de oudere jongeren aan de APERITIEF ACTIEF. Daar-
na met z’n allen bakken en braaien, aanschuiven, delen, doorgeven en afrui-
men op ons intieme dinertje, de mega buurt-BBQ. Tenslotte, wachten op de 
SURPRISE-ACT MET DJ MAZZEL. Kijk achterop voor het uitgebreide aan-
bod. We hopen dat alle nieuwe, jonge en oude(re) bewoners weer meedoen 
en zich thuis voelen op ons jaarlijkse buurtfeest. Van harte welkom op 30 april 
namens het Parkement: Annemieke, Charles, Huib, Ingrid, Jan, Joris, 
Marieken, Margriet & Onno.

Vele handen ...  

als de vloer is gelegd en de huurtenten staan is het fijn als je komt meehelpen 
versieren of de legertent opzetten (29/4 vanaf ± 19:00 u). Geen tijd vrijdag of 
ben je een ochtendmens? Kom dan helpen bij het schoonmaken en opruimen 
van het feestterrein (1/5 vanaf ~ 9:00 u). Of op Koninginnedag zelf met bijvoor-
beeld een bardienst of spelbegeleiding. Zeker als je niet eerder in de gelegen-
heid was, meld je dan eens aan om jouw bijdrage te leveren… licht werk!

Programma

TRIMLOOP

AMANTIUS 
GOLFT BINNEN

AANLEVEREN 
TAARTEN & GEBAK

WIELER KARAVAAN

FANFARE AMANTIUS 
BLAAST DE OPTOCHT

KOFFIE MET WA LÈKKERS

BALLONNEN LOS

OUD HHPARKSE 
STRAATSPELLEN

CREATIEF MET 
STIEPH

VRIJMARKT

SCHAKEN

REN-JE-ROT

HUFFELEN  
MET DE HUIFKAR

VOETBAL MET EEN PROF

KINDER DISCO 
MET PRIJZEN

APERITIEF ACTIEF 
MET KARIKATURIST

BBQ

SURPRISE ACT ? 
MET DJ MAZZEL

start 9:30

10:30

10:30 – 11:00

opstellen 10:45

11:00

11:30

12:00

12:30 – 13:15

12:30 – 14:00

13:15 – 14:00

13:30 – 15:00

13:45 – 15:00
 

14:30 – 17:00

15:00 – 16:30

16:30 – 18:30

16:30 – 18:00

18:00 – 20:00

20:00 - 24:00

Terwijl stormen en plagen de aardbol teisteren, blijft een klein parkje moedig positief. 
Koninginnedag 2011 vieren we daarom dit jaar weer in de oude vertrouwde, knusse opzet. 
Met jong en oud, voor elck wat wils! 
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Huffelen

Zelfs zonder voerman weten de paardjes inmiddels de weg 
door en rond ons park. Spring er op en laat je gaan.

Voetbal met de PROF

Volwassen mannen kunnen er iedere avond tv-kanalen mee 
volpraten, maar houden ze ook een bal hoog? Wie kan de 
PROF dollen? En welk team gaat voor de beker? Volg de 
training en luister naar de tips van een heuse PROF-voet-
baller uit de EREdivisie. We sluiten natuurlijk af met een wed-
strijd. Jij doet toch ook mee? Jong, oud, jongens en meiden, 
sterspeler, of nog nooit tegen een bal aangetrapt. Iedereen 
kan zich gewoon op 30 april aanmelden! Neem je voetbal 
mee !!!

Aperitief actief

Kwam je er nog niet aan toe, laat dan nu zien wat je waard 
bent. Ben je een poseur? Laat je dan -voor een luttel be-
drag- door een heuse karikaturist vereeuwigen in je eigen 
park. Beter met ballen? Neem je eigen boules mee en faites 
vos jeux op een heuse Petanque baan. Voetbalveld te groot? 
Verruil dan de toog voor het tafelvoetbalspel. Ook spelen we 
‘pilsje op, petje af’ met een mooie prijs.

Kinderdisco met prijzen

Voor de jonge jeugd draaien DJ Mazzel en zijn side-kicks in 
de legertent. De skihut is er niets bij; gekkigheid op muziek en 
leuke prijsjes voor wie meedoet.

Buurt BBQ

Het is te druk, er is te weinig plaats. Kortom, onze Buurt BBQ 
formule ‘verzorgd op verzoek’ is nu een standaard succes-
formule geworden. Dus BESTEL SNEL en regel je menu via 
bijgevoegd formulier. Heb je net je eigen varkentje gewassen 
of vis gevangen, rijg ze dan aan de spies en neem ze lek-
ker mee. Rosé of goed door-bakken doe je natuurlijk zelf. 
Schuif bij elkaar aan tafel voor de gezellig oud Hollandsche 
BuurtBBQ.

SURPRISE act

Wat doe je als het spannend wordt om na 3 jaar succesvolle 
Hinthamstrings-huisband optredens weer een nieuwe kikken 
act te verzinnen? Dan wacht je op de SURPRISE act onder-
steund door DJ Mazzel disco. Nadat de Swing DJs en DJ 
Stein te groot werden voor ons park lanceren we nu DJ Mazzel 
voor de grote doorbraak. Met dansbare disco en rollende rock.

Lekker lang of ff kort en snel?

Komt de nieuwe haas brak of uitgeslapen uit zijn (leger)tent? 
Het spoor is getrokken – is 9 km. te lang? (zie http://www.af-
standmeten.nl/index.php?id=564198) Eerder terug mag ook. 
Maar wachten tot iedereen terug is en dan samen aan de 
AA-oranjebitter.

Gebak wedstrijd

Voor de eer en het plezier van al die malende kaken die kra-
ken in een krokante bodem of vastlopen in jouw boter, noten,
suiker en chocolade. Tip: schrijf je naam onder op de taart-
schaal – vind je hem ook terug dit jaar. Er zijn weer mooie 
prijzen te winnen. Taarten inleveren tussen 10:30 en 11:00 
in de tent

Wielerkaravaan op kop met Amantius

Skate-, step-, skelter-, zij-, fiets-, rollator- en andere wielen 
rollen weer uit voor marcherende Amantius in de mars van het
jaar. Langs uitgestoken vlaggen, achtervolgd door mamma- 
en paparazzi. Doe mee en een geheime jury kiest de mooist 
versierde wieler.

Koffie, frühschoppen en dan de lucht in - 
ballonwedstrijd

Nog nadeinend op de marsmuziek en al rozig van voorjaars-
zon en oranjebitter kijken we om 12:00u de ballonnen na 
met onze goede wensen voor de wereld. Haal op tijd een 
wedstrijdkaartje af om aan de ballon te hangen.

Prijsuitreiking

Van wie kwam de ballon het verst vorig jaar, wie maakte de 
mooiste Paastekening dit jaar, wie reed zo fantastisch in de 
karavaan, welke bakker bakte het best? Kom luisteren en 
haal je prijs op.

Oud-Hinthamerparksche straatspellen

Steltlopen, stokvangen, spiraal, sjoelen – altijd weer een ver-
rassing welke spelen dit jaar staan opgesteld. Misschien zit er 
wel iets NIEUWS bij ? En ieder jaar weer leuk om mee te doen 
voor een prijsje of een ijsje.

Creatief met Stieph

Laat je inspireren door plaatjes uit je favoriete magazine 
(neem mee) en zet je impressie op de ezel onder leiding van 
Stieph creatief. 

Vrijmarkt

Het levert niets op, behalve een verhuizing van rommelzolders 
en speelgoedkamers. En een eerste training in handelsgeest 
of vrijgevigheid. De keuringsdienst van waarde keurt bij voor-
baat alle transacties goed, mits tussen de veldjes afgesloten.

Schaken

De rimpels worden ieder jaar dieper. Van het denken of van 
de ouderdom, valt niet te zeggen. Uitdagers en grootmeester 
Peter zijn aan elkaar gewaagd. Doe mee en verbaas jezelf en 
de omstanders. Geen klok, wel een 2e kans.

Ren-je-rot race

Hoe goed ken jij je wijk ? Vorm een team met je vriendjes, 
vriendinnetjes, broertjes of zusjes van 8-13 jaar en jaag op de
antwoorden vanuit de centrale post. En let op de tijd want 
iedere seconde telt...Aanmelden bij Ingrid (goudenregenstraat 
21) of op de dag zelf bij de wedstrijdtafel vanaf 11.00 uur.
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