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Opening: zondag van 16.00 - 16.45 uur - Strawhenge - Iedereen is welkom!
Avontuurlijke wandeling in de Wolvenvallei

Theatervoorstelling van FOOMPtheater

Op dinsdag voor kinderen van 10 t/m 12 jaar

Dinsdag en woensdag van 17.00 - 17.45 uur
“Foomps te water!”

Tom Haage neemt jullie mee op een avontuurlijke tocht in de
Wolvenvallei met spannende verhalen en interessante weetjes van
de natuur. Draag stevige schoenen en weerbestendige kleding. Neem
iets te eten en te drinken mee in een rugzak. We vertrekken stipt om
16.30 uur en komen terug rond 18.00 uur. Verzamelen bij tent E

Rondleiding en proeverij op de
Geitenboerderij
Maandag en dinsdag van 17.00 - 17.45 uur

Vind je geitjes ook zo lief en zou je ze wel eens willen ontmoeten en
proeven van de heerlijke yoghurt en kaas die we van hun melk maken?
Kom dan naar ons toe, als je goed luistert roepen de geitjes jullie al.
Via de Zilverweide is er een hele mooie route naar de geitenboerderij
(ongeveer een half uur te voet), volg de witte pijltjes en je komt er
vanzelf. Verzamelen om 16.45 uur op de geitenboerderij

Foomps te water is een voorstelling vol humor en muziek. Dit spannende
avontuur vindt plaats op en in de rivieren van Nederland. De kinderen
leren van alles over milieu en ecologie. Over moed, behulpzaamheid en
wat we kunnen doen met alles wat op ons pad terecht komt.
Alle kinderen tegen de plasticsoep!
In deze voorstelling belanden de Foomps als piraten op een papieren
bootje. Plots worden ze door het Plasticmonster overmand en lijden
schipbreuk. Dit monster blijkt de bewoners van het ecosysteem in zijn
greep te hebben. Met hun nieuwe vrienden gaan de Foomps de strijd
aan tegen het plastic en het zwerfafval. Zal het ze lukken het water weer
schoon te krijgen? Locatie: de Cour

Sluiting
Vrijdag 16 augustus van 19.30 - 20.15 uur

Samen met jullie en de workhopleiders maken we een mooie afsluiting
van het festival. Iedereen is welkom. Locatie: Strawhenge
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Jong geleerd is oud gedaan, ook in Oeganda! Daarom heeft Amasiko een basisschool gebouwd waar nu
152 kinderen goed onderwijs volgen en les krijgen in duurzame landbouw. Ze krijgen elke dag een warme maaltijd
op school waardoor hun gezondheidstoestand veel verbeterd is.
Amasiko Greenschool is een zusterproject van ECOlonie. Dit jaar gaat ook 10% van de opbrengst van het
Kinderfestival naar Amasiko. Meer informatie op www.amasiko.org

Zondag: 16.00 - 16.45 - Opening festival bij Strawhenge • 16.45 tot 17.30 - Kennismaking met je groep
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Verzamelen om 16.45 uur
op de geitenboerderij
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Samen muziek maken - Janke Haga
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Magisch speelgoed - Wouter Weerman
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Ambachtelijk hout bewerken - Pieter de Jong
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Vrij spelletjes spelen en knutselen
Wouter Weerman
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Improvisatie theater - Rieneke Batelaan
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uiterlijk de avond van te voren

= dichte schoenen aan

= wie het leuk vindt, kan tot 5 uur doorgaan bij het vilten

*

Locatie: Strawhenge

FOOMPtheater
De voorstelling wordt zowel op dinsdag
als op woensdagmiddag gespeeld,
er is een maximum voor het aantal
toeschouwers.

H

Vrij spelletjes spelen en knutselen
Wouter Weerman

‘Dansavond voor jong &
oud met DJ Petro’

Kampvuur
5-6 jaar F 7-9 jaar U 10-12 jaar G
In verband met het garanderen van de afstand
is het helaas niet mogelijk dat de ouders
aanwezig zijn bij deze avond. De groepsleiders
en assistenten begeleiden de kinderen’.

16.30 - 17.15

7&4
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Kastanje »

14.30 - 16.00

loc

Pauze in
KinderBiodanza - Ada Knol
Struikgewas
Maak je eigen totem, creatieve theater
F
workshop - Hotske Jagersma
Pauze in
Jungle

3

16.30 - 17.15

Maak je eigen totem, creatieve theater
workshop - Hotske Jagersma

Circus - Mieke Driessen
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De voorstelling wordt zowel op dinsdag
als op woensdagmiddag gespeeld,
er is een maximum voor het aantal
toeschouwers.

G

✎

19.45 - 21.15

19.30 - 20.30

Djembee en dans - Victor Sams

G

KinderBiodanza - Ada Knol

= ouder(s) worden gevraagd aanwezig te zijn

H

Pauze in
Djembee en dans - Victor Sams
Struikgewas

Den* »

i

Huttenbouw - Roland Debie

10-12 jaar met Tom Haage
(ouders mogen mee)
Verzamelen bij locatie E

Verzamelen om 16.45 uur
op de geitenboerderij

FOOMPtheater

L

loc

1

✎ = keuze workshop. Schrijf je kind in op het prikbord

Mini dorp van leem - Janke Haga

Wandeling door de
Wolvenvallei

16.30 - 17.15

2

11.30 - 13.00

Op ontdekking in de tuin - Hotske Jagersma

9.30 - 11.00

Magisch speelgoed - Wouter Weerman

loc

loc

Berk* »

Kinderyoga - Yoga Leentje

14.30 - 16.00

Y
U

Huttenbouw - Roland Debie

H

H

Bomen ontdekken - Jeroen Heindijk

✎

Huttenbouw - Roland Debie

loc

Zet je rode neus op en speel mee,
Pauze in
Struikgewas Clownerie - Heidi Janssen

Kastanje »

Kastanje »

Op ontdekking in de tuin - Hotske Jagersma

11.30 - 13.00

U

9.30 - 11.00
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Pauze bij de ouders

Op ontdekking in de tuin - Hotske Jagersma

Berk* »

KinderBiodanza - Ada Knol

U

Kastanje »

9.30 - 11.00

Donderdag

Pauze in
Jungle

Y

Pauze bij de ouders

✎

7&4

G

Rondleiding en proeverij
op de geitenboerderij

Pauze bij de ouders

Hazelaar »

Vilt-Lab. Astrid Polman
Ambachtelijk hout bewerken - Pieter de Jong

Djembee en dans - Victor Sams

Zet je rode neus op en speel mee,
Clownerie - Heidi Janssen

17.00 - 17.45

16.30 - 17.00

= Workshop duur voor deze leeftijd is de hele week 1 uur,
de resterende tijd zijn de kinderen magisch aan het spelen
onder begeleiding van Wouter Weerman in tent 2

Er zijn leuke spel
len te leen bij
de receptie om sa
men met je
familie te spelen
. Wat dacht je
van levend ganz
enbord?
Op een heel groo
t speelzeil of
het Afrikaanse sp
el Ende?

19.30 - 20.15

Djembee presentatie
met Victor en kinderen
Locatie: Strawhenge

Pauze bij de ouders
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L

Pauze bij de ouders

Paraplubeest maken - Technika-10

Mini dorp van leem - Janke Haga

Pauze bij de ouders

Lijsterbes »

F

U

Pauze bij de ouders
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16.30 - 18.00

loc

Pauze bij de ouders

Kinderyoga - Yoga Leentje

Pauze in
Bomen ontdekken - Jeroen Heindijk
Struikgewas

14.30 - 16.00

Pauze bij de ouders

Den* »

loc

Pauze bij de ouders

i

11.30 - 13.00

Pauze bij de ouders

Elfjes kijken, Elfjes tekenen
Ewout Storm van Leeuwen

Berk* »

Maandag

loc

Pauze bij de ouders

9.30 - 11.00

Sluiting:
Co-creatie met kinderen en
workshopleiders met afsluitend de
expositie van de gemaakte creaties.
locatie: Strawhenge
Iedereen is welkom, houd het prikbord
in de gaten voor meer info.



Aan bovenstaande kun je vrij deelnemen



