
 Beste buurtgenoten,

Wat gaan we doen:

Het ochtend- en voormiddagprogramma heeft zijn succes inmiddels bewezen, daar doen we niets meer aan. Uiteraard 
verwachten we recordtijden bij de trimloop en zal dit bijzondere jaar vast leiden tot culinaire en creatieve uitspattingen bij 
de taartwedstrijd. Zoals je hiernaast op het programma-overzicht kunt zien, zijn er weer een aantal traditionele onderdelen 
als de taart-bak-wedstrijd en de straatspelletjes. Nieuw op het programma zijn de Koningsrace en de dienstenveiling. 
Daarover verderop meer. Als iedereen is warmgedraaid is het tijd voor onze onvolprezen doe-het-zelf-of-bestel-lekker-
handig-en-schuif-aan-BBQ. De avond wordt later en later op de funky tonen verzorgd door DJ WA van Buren. In het kader 
van het aanstaande 80-jarige jubileum zullen de 80’s tracks niet ontbreken! 
Kortom, laten we er een extra bijzondere dag van maken samen. Nieuwe buren? 27 april 2013, Koninginnedag 
Hinthamerpark, de ideale inburgering! Een beschrijving van alle activiteiten vind je op de achterkant. Tot 27 april, namens het 
Parkement: Onno, Nanja, Margriet, Jan, Ingrid, Huib, Charles, Annemieke en Karen en Lobke.

Programma

“Misschien wel de laatste keer ter ere van onze Bea” stond er in het krantje van vorig jaar. 

Nu is het dan écht zover: de laatste Koninginnedag. Vanaf volgend jaar vieren we Koningsdag in 

Nederland! In het Hinthamerpark vieren we deze bijzondere Koninginnedag 2013 op 27 april. 

Op deze manier kan iedereen op 30 april ademloos van de troonswisseling genieten. En kunnen 

we er vast aan wennen dat 27 april de leukste en meest oranje dag van het jaar is.

80 jaar Hinthamerpark   

Dit jaar is bijzonder in meerdere opzichten: Prins Willem
Alexander wordt koning én het Hinthamerpark viert in 
september haar 80 jarige bestaan. Dit wordt uiteraard 
groots gevierd en wel op 7 september 2013. Zet ook deze 
datum vast in de agenda! De opbrengst van de diensten-
veiling op Koninginnedag wordt dan ook gebruikt voor 
deze lustrumdag in september. Dus bied je diensten aan 
en bied gul op de diensten van anderen tijdens de veiling. 
Meer details over de dienstenveiling op de achterzijde.

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

Je vindt er ook alle Koninginnedag informatie, 
BBQ-bestelformulier, ballonkaartje etc.
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Huffelen

Glaasje (ranja) op? Laat je rijden. Voel je als een koning(in) 
en verken per koets ons park. Misschien zie je nog iets leuks 
te koop?

Stormbaan

Meet je krachten, daag je buurvrouw (m/v) uit, trotseer het 
ruime sop, herleef je militaire diensttijd, imponeer de om-
standers. Komt dat zien, komt dat zien. Een  koninklijke portie 
(leed)vermaak voor groot en klein.

Dienstenveiling

We gaan weer diensten (en goederen) veilen, van buurt-
genoten voor buurtgenoten, waarbij de opbrengst bestemd is 
voor het lustrumfeest op 7 september 2013. Bied je diensten 
dus aan (dat kan nog tot op de dag zelf bij de veilingmeester) 
en kom naar de veiling om 16.30. Zie wat je buurtgenoten 
allemaal in hun mars hebben en biedt gul! Mooie kavels zijn 
nu al te zien op hinthamerpark.nl

Borrel

De dienstenveiling is niet voor niets tijdens de borrel. Neem 
een neut, proost op de Koning en biedt gul op de diensten 
van je buurtgenoten.

DJ WA van Buren

De laatste undercover actie van de nieuwe koning of 
de broer van Armin? Lekkere muziek gegarandeerd.

Een frisse start

de route van de haas (~ 9km) of kort zelf een beetje af. De 
beloning voor iedereen: frisse kuiten en een passende oranje-
drank (AA- of oranjebitter naar keuze).

Gebak wedstrijd

We verwachten dit jaar Koninklijke baksels en banketten waar 
ze zelfs op het Loo jaloers op zouden zijn. Maar ook begin-
nende bakkers zijn van harte welkom om hun kunsten te ver-
tonen.  Dus doe mee, voor de smachtende blikken en leuke 
prijsjes. Taarten uitstallen tussen 10:30 en 11:00 in de tent. 
Haal  zelf je taartschaal of bord weer op!

Wielerkaravaan on Tour

Alle kinderen zijn welkom in de feestelijke stoet van versierde 
2- en meerwielers. De mooiste koetsjes, prinsen en prin-
sesjes worden beoordeeld door een deskundige jury. En wie 
weet krijgen we nog Koninklijk bezoek...

Koffie met gebak en ballonwedstrijd

De prachtige taarten mogen ook geproefd worden, sluit aan in 
de rij voor koffie en gebak. Maar haal ook op tijd je wedstrijd-
kaartje, 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?

Prijsuitreiking

Welke ballon kwam vorig jaar verder dan de Graafseweg, 
welke tekening koos de Paashaas uit, wie had de mooist ver-
sierde fiets en welke taart was de fraaiste? De jury maakt van 
iedereen een winnaar. Kom applaudisseren of neem je prijs 
in ontvangst.

Koningsspelen

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. 
Een ijsje als beloning zit er altijd wel in!

Vrijmarkt

Een nieuwe koning, maar tradities blijven. Vrijmarkt dus ook. 
Topkwaliteit tegen afbraakprijzen, spulletjes die een tweede 
ronde waard zijn of zelfgemaakte koopwaar, alles mag. Als je 
zelf de onverkochte voorraad maar weer meeneemt.

Schaken

Beginner, verdienstelijke amateur, veelbelovend talent of 
wereldkampioen, wie de zetten kent mag de uitdaging aan-
gaan. Vorig jaar verloren? Zin in revanche? Ga de denkstrijd 
aan met Peter, de simultaanmeester. Oftewel: lekker oneerlijk 
met z’n allen tegen één! 

Koningsrace

Voor de derde keer, wegens groot succes: de koninklijke
race-speurtocht. Hoe goed ken jij je wijk ? Vorm een team, 
zoek de antwoorden en breng verslag uit aan de cen-
trale basis. En let op de tijd want iedere seconde telt... 
Aanmelden op de dag zelf bij de wedstrijdtafel vanaf 11.00 uur.


