Beste buurtgenoten,

Programma
09.30

Deze keer hebben we onszelf voor-

TRIMLOOP

genomen om het programma echt niet
te druk te maken. Het is tenslotte niet

AMANTIUS
KOMT ERAAN

ieder jaar een lustrumjaar (volgend jaar

10.30

wel weer overigens!) en in 2011 werd
men bijna horendol van het aanbod.

TAART & GEBAK
WEDSTRIJD

Dit jaar wordt de keuze misschien iets
eenvoudiger, met extra ruimte voor een

10.30 - 11.00
10.45

gezellige bijkletspauze met je buurt-

WIELER KARAVAAN
OPSTELLEN

genoten op ons inmiddels befaamde
houten zonneterras. En er blijft natuur-

FANFARE AMANTIUS
ON TOUR

lijk genoeg vertier, dus kom zeker
kijken, meedoen en Koninginnedag

11.00
11.30

meevieren – misschien de laatste keer

KOFFIE, TAART
EN PRIJSJES

ter ere van onze Bea?

12.00
BALLONWEDSTRIJD

Wat gaan we doen:
Het ochtend- en voormiddagprogramma behoort inmiddels tot het fundament van ons Feest, daar doen we niets meer aan.
Misschien een extra kilometer in de trimloop, een nieuw nummer van Amantius, een vegetarische low-cal taart en een
windstille ballonwedstrijd, maar verder blijven alle onderdelen hetzelfde. Dan, als vervolg op de succesvolle Hinthamerrace van vorig jaar, opnieuw een spannende speurtocht op zoek naar de mol. Nog even huffelen en dan gaan we chillen.
Terwijl de jonge jeugd glows in the dark in een betoverende tent kunnen de oudere jongeren hun kunsten vertonen
op de borrel met ballen. Als de vuren zijn opgestookt is het tijd voor onze onvolprezen doe-het-zelf-of-bestel-lekkerhandig-en-schuif-aan-BBQ, waarna we de avond nog even lekker losbollen met DJ GEERT ‘de kameleon’: de juiste track
bij de beste sfeer – disco, levenslied of dance. Kortom, de schaatsen weer geslepen en in het vet, tijd voor lente pret!
Nieuwe buren? 30 april 2012, Koninginnedag Hinthamerpark, de ideale inburgering! Tot dan namens het Parkement:
Onno, Nanja, Margriet, Joris, Jan, Ingrid, Huib, Dennis, Charles & Annemieke.

www.hinthamerpark.nl
IJsbaan
schaatsen,
Nieuwjaarsborrelen, Paaseieren zoeken, poes
kwijt, kruiwagen lenen, boom planten,
hostel schilderen, kortom alles wat
je wilt doen of laten kun je vinden en
kwijt op

www.hinthamerpark.nl
Alle Koninginnedag informatie,
BBQ-bestellijst, ballonkaartje etc.
vind je via:

STRAATSPELLEN

12.30 - 13.30
13.30 - 14.30

VRIJMARKT

13.30 - 15.00
SCHAKEN

SPEL- SPEURTOCHT

HUFFELY
HUIF
KIDSCLUB ‘GLOW
IN THE DARK’ &
BORREL MET BALLEN

14.30 - 16.00
15:00 - 17:00
16:30 - 18:00
18:00 - 20:00

BBQ

Vrijwilligers ...
kom helpen de legertent opzetten of tenten versieren
(29/4 vanaf ~ 19:30 u). Of ben je meer een ochtendmens?
Kom dan schoonmaken en opruimen van het feestterrein
(1/5 vanaf ~ 9:00 u). Ook op Koninginnedag zelf kunnen we
altijd wel hulp gebruiken bij een bardienst of spelbegeleiding. En al zie je vaak dezelfde gezichten, als je er nog niet
eerder bij was, grijp dan nu je kans…

DISCO
‘DE KAMELEON’

20:00 - 24:00

altijd welkom!
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Kruis het kanaal

Huffelen

Kunnen we dit jaar nog lopen, waar volgend jaar een nieuw
kanaal ligt? Laat je leiden door de route van de haas (~ 9km)
of kort zelf een beetje af. De beloning voor iedereen: frisse
kuiten en een passende oranjedrank (AA- of oranjebitter naar
keuze).

De paarden kennen nu blind de weg, dus stap aan boord en
laat je vol vertrouwen rondsjokken door en rond ons park.
Misschien zie je nog iets leuks te koop?

Gebak wedstrijd

Hooghouden, optasten, koel blazen, dat kan allemaal met de
ballen die we deze borrel gepresenteerd krijgen. Even lekker van je afslaan? Dat kan op de Kop van Jut of de spijkerplaats. Wil je meters maken? Laat zien wat je zonder doping
wegtrapt. Of ga je liever ‘vrouw-sjouwen’? Een actief aperitief
waarbij iedereen zich kan laten gelden. Dus doe mee en imponeer de omstanders of vooral jezelf.

Behalve oliebollen hebben we bijna alle soorten (mis)baksels
al gezien en geproefd. En toch staat iedereen ieder jaar weer
likkebaardend te wachten tot de jury heeft gekeurd, gesneden
en uitgedeeld. Dus doe mee, voor de smachtende blikken en
leuke prijsjes. Taarten inleveren tussen 10:30 en 11:00 in de
tent. Haal je zelf je taartschaal of bord weer op?

Borrel met ballen

Prijsuitreiking
Welke ballon kwam verder dan de Graafseweg, welke
tekening koos de Paashaas uit, wie had de mooist versierde
fiets en welk gebak was het eerste op? De jury maakt van
iedereen een winnaar. Kom applaudisseren of neem je prijs
in ontvangst.

Straatspellekes
Met ballen, koorden, stokken, pijlen, tonnen, bussen en
wippen kun je laten zien hoe behendig je bent. Verzamel je
kaartje vol punten en kijk of je kunt winnen van opa en oma.
Vast wel met ijs eten als beloning.

Vrijmarkt

Fanfare Amantius parade
Na het opwarmertje van de intocht stelt Amantius zich ook
dit jaar weer op voor haar parade concert met gevolg van
versierde 2- en meerwielers. De mooiste koetsjes, prinsen
en prinsesjes worden beoordeeld door een deskundige jury.
Mamma- en paparazzi, heeft u de vlag al uitgestoken?

De marktmeester heeft vrij, dus sla je slag. Topkwaliteit tegen
afbraakprijzen of pure oplichting, alles mag. Als je zelf de onverkochte voorraad maar weer meeneemt.

Schaken

Kidsclub ‘Magic Glow’
Terwijl de grote mensen zich vermaken op de ballenborrel,
kan de jeugd haar weg zoeken in een betoverend donkere
legertent. Verlicht met glow sticks zoek je de goochelaar die
het daglicht niet kan verdragen.

Beginner, chess-babe of wereldkampioen, wie de zetten
kent mag de uitdaging aangaan. Vorig jaar verloren? Zin in
revanche? Ga de denkstrijd aan met Peter, de simultaanmeester. Oftewel: lekker oneerlijk met z’n allen tegen één!
Misschien ga je wèl – of weer?- winnen deze keer.

Ren-je-rot speurtocht
Hoe goed ken jij je wijk ? Vorm een team, zoek de antwoorden en breng verslag uit aan de centrale basis. En let op de
tijd want iedere seconde telt...Aanmelden op de dag zelf bij
de wedstrijdtafel vanaf 11.00 uur.

BBQ

Koffie met gebak en ballonwedstrijd
Als de laatste tonen van het Wilhelmus wegdrijven, kun je
aansluiten in de rij voor koffie en gebak – of achter de uniformen. Maar haal op tijd je wedstrijdkaartje, vul dit in en maak
dit vast aan een ballon. Om 12:00u zien we ze dan weer vliegen, allemaal tegelijk en met een goede wind dit jaar weer
eens hoog de lucht in …?

www.hinthamerpark.nl
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Reclame maken hoeft niet, voor dit overbekende jaarlijkse
tafeltreffen van alle buurtgenoten. Dus alleen even de feiten:
wij zorgen voor de BBQs en je kunt bij ons een pakket bestellen – zie bijgevoegde formulier of op www.hinthamerpark.nl.
Natuurlijk mag je ook zelf je VVV (vis, vlees, vega) en bijgerechten mee-nemen en aanschuiven bij bakrooster en aan
tafel.

DJ Geert ‘de Kameleon’ disco
Nog maar de helft van het duo van 2011, maar met veel meer
draaiuren draait DJ Geert feilloos de nummers die passen
bij jouw moment - vette disco, snoeiharde beats of een lollig
levenslied. Put on your disco dancing shoes, want volgend
jaar staan de Hinthamstrings misschien weer in de line-up?
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