Hier komt de sticker met de
groepsnaam en de tentplek
waar de kennismaking is op
zondag 15.30 uur

Trekpoppen maken - Technika 10

8

Westerwinden

Het Yoga avontuur - Saskia Koppelman

6

Noordernachten

Ngoni leren spelen - Victor Sams

9

Vlammetjes*

Dinsdag

Aardbewoners

Land Art, kunst met takjes bladeren en meer
- Janke Haga
Boomklimmen & huttenbouwen
- Thomas Rijniers / bouwteam

Het Yoga avontuur - Saskia Koppelman

6

Oosterse Wijzen

Adem natuurlijk - Jeroen Kuiper

F

Zuiderzonnen

Clowns Workshop - Heidi Janssen

Y

Werken met speksteen
- Bob Rouwhorst

A

Noordernachten

Schrijf een superleuk natuurverhaal
- Saskia van den Brand

7

Werken met speksteen
- Bob Rouwhorst

A

Aardbewoners

Het Yoga avontuur - Saskia Koppelman

6

Gevleugelden

Paraplubeest - Technika 10

8

Inkt-Atelier, Stempelverhalen of ViltAtelier - Judith Rosema / Astrid Polman

Oosterse Wijzen

Boomklimmen & huttenbouwen
- Thomas Rijniers / bouwteam

7

Westerwinden

Land Art, kunst met takjes bladeren en meer
- Janke Haga

4

Noordernachten

Theater spel en improvisatie - Ina Geisler

Y

9.30 - 11.00
Het Yoga avontuur - Saskia Koppelman
Land Art, kunst met takjes bladeren en meer
- Janke Haga

Pauze in
Luna - maan

Inkt-Atelier, Stempelverhalen of ViltAtelier - Judith Rosema / Astrid Polman

Pauze in
Terra - aarde
N

Pauze in
Luna - maan
F

1&2

Clowns Workshop - Heidi Janssen

Y

Oosterse Wijzen

Djembé spelen, dansen en zingen - Victor
Sams

9
G&H

Westerwinden

Adem natuurlijk - Jeroen Kuiper

F

Noordernachten

Kistje met geheime sluitingen - Technika 10

8

Speuren naar kleuren
- Saskia van den Brand

7

Werken met speksteen
- Bob Rouwhorst

A

Djembé spelen, dansen en zingen
- Victor Sams

9

Inkt-Atelier, Stempelverhalen of ViltAtelier - Judith Rosema / Astrid Polman

Pauze in
Terra - aarde
N

8
1&2
9

Inkt-Atelier, Stempelverhalen of ViltAtelier - Judith Rosema / Astrid Polman

1&2

Het Yoga avontuur - Saskia Koppelman

6

Boomklimmen & huttenbouw
- Thomas Rijniers / bouwteam

G&H

loc

14.30 - 16.00

8

Onkruid bestaat niet - Jeroen Kuiper

F

Djembé spelen, dansen en zingen
- Victor Sams

9

Eigen hand- en sokpop maken - Ina Geisler

3

Land Art, kunst met takjes bladeren en
meer - Janke Haga

4

Werken met speksteen
- Bob Rouwhorst

A

Speuren naar kleuren
- Saskia van den Brand

7

Het Yoga avontuur - Saskia Koppelman

6

Boomklimmen & huttenbouw
- Thomas Rijniers / bouwteam
Adem natuurlijk - Jeroen Kuiper
Inkt-Atelier, Stempelverhalen of ViltAtelier - Judith Rosema / Astrid Polman

G&H

F
1&2

Werken met speksteen
- Bob Rouwhorst

A

Schrijf een superleuk natuurverhaal Saskia van den Brand

7

Boomklimmen & huttenbouw
- Thomas Rijniers / bouwteam

G&H

Land Art, kunst met takjes bladeren en
meer - Janke Haga

4

Inkt-Atelier, Stempelverhalen of ViltAtelier - Judith Rosema / Astrid Polman

1&2

loc

14.30 - 16.00

Inschrijven en verzamelen
voor het Chateau i
17.00 - 17.45

Rondleiding en proeverij
op de geitenboerderij
Verzamelen om 16.45 uur
op de geitenboerderij.

loc

Pneumatische opbergdoos - Technika 10

16.30 - 17.30

Inschrijven en verzamelen
voor het Chateau i
17.00 - 17.45

Rondleiding en proeverij
op de geitenboerderij

Het Aldo theater presenteert

Happy stones beschilderen
- Saskia van den Brand

7

Het Yoga avontuur - Saskia Koppelman

6

De voorstelling wordt zowel op dinsdag- als
op woensdagmiddag gegeven, er is een
maximum voor het aantal toeschouwers
Van 4 - 9 jaar. Locatie: De Cour

Trekpoppen maken - Technika 10

8
G&H

Adem natuurlijk - Jeroen Kuiper

F

Theater spel en improvisatie - Ina Geisler

Y

Werken met speksteen
- Bob Rouwhorst

A

Clown Lowietje zoekt vrienden
- Heidi Janssen
Inkt-Atelier, Stempelverhalen of ViltAtelier - Judith Rosema / Astrid Polman

Inschrijven kan op het
festivalprikbord i vanaf
zondagmiddag.
Het keuzeprogramma vind je
op de volgende bladzijde.

14.30 - 16.00

loc

9
6
G&H

Kistje met geheime sluitingen
- Technika 10

8

Adem natuurlijk - Jeroen Kuiper

F

16.30 - 18.00

Op avontuur in de
Wolvenvallei.

Alle leeftijden. Ouders mogen mee.
Inschrijven op het prikbord, bij min.
8 personen gaat het door.
Verzamelen bij T

19.30 - 20.30

Kampvuur*

5-8 jaar F 9-10 jaar U 11-12 jaar G
Deze avond is zonder ouders. De
groepsleiders begeleiden de kinderen.
*afhankelijk van weersomstandigheden

19.30 - 21.00

Keuze-workshop
Inschrijven kan op het
festivalprikbord i vanaf
zondagmiddag.
Het keuzeprogramma vind je
op de volgende bladzijde.

Alle leeftijden. Ouders mogen mee.
Inschrijven op het prikbord, bij min.
8 personen gaat het door.
Verzamelen bij T

Open podium
Wil jij wat laten zien, een liedje zingen,
mop vertelen of kunstjes doen?
Schrijf je in bij de Orangerie en spring
dan op het podium.
Locatie: S

16.30 - 18.00

Op avontuur in de
Wolvenvallei.

1&2

Djembé spelen, dansen en zingen
- Victor Sams

Boomklimmen & huttenbouwen
- Thomas Rijniers / bouwteam

Keuze-workshop

Y

7

Van 4 - 9 jaar
De voorstelling wordt zowel op dinsdag- als
op woensdagmiddag gegeven, er is een
maximum voor het aantal toeschouwers
Locatie: De Cour

De dierenschool

loc

Happy stones beschilderen
- Saskia van den Brand

De dierenschool

16.30 - 17.15

5

Boomklimmen & huttenbouwen
- Thomas Rijniers / bouwteam

Het Aldo theater presenteert

Verzamelen om 16.45 uur
op de geitenboerderij.

loc

Dansavond voor jong en
oud met DJ Petro
Locatie: S
16.30 - 17.15

Rondje Ambachten
op Ecolonie

Muziek maken met Witte Magica
- Klaartje Vreeken

Pauze in
Ether - levensHet Yoga avontuur - Saskia Koppelman
energie
U

G&H

Ngoni leren spelen - Victor Sams

11.30 - 13.00

6

Stromers

Boomklimmen & huttenbouwen
- Thomas Rijniers / bouwteam

U

loc

4

Y

11.30 - 13.00

Pauze in
Ether - levensG&H
energie

Speuren naar kleuren - Saskia van den Brand

Zuiderzonnen

Pauze in
Terra - aarde
N

1&2

Zuiderzonnen

Gevleugelden

U

F

Stromers

Aardbewoners

Pauze in
Ether - levensenergie

loc

Vlammetjes*

Clowns workshop, speel je vrolijk
- Heidi Janssen

11.30 - 13.00

9

Westerwinden

Vlammetjes*

Pauze in
Terra - aarde
N

Pauze in
G&H Luna - maan
F

Stromers

9.30 - 11.00

U

4

Gevleugelden

F

Boomklimmen & huttenbouw
- Thomas Rijniers / bouwteam
Pauze in
Ether - levensTrekpoppen maken - Technika 10
energie

loc

Djembé spelen, dansen en zingen
- Victor Sams

Onkruid bestaat niet - Jeroen Kuiper

Rondje Ambachten
op Ecolonie
Pauze bij de ouders

Zuiderzonnen

8

Pauze bij de ouders

Y

Paraplubeest - Technika 10

Pauze bij de ouders

Clowns Workshop - Heidi Janssen

Y

19.45 - 21.15

19.30 - 20.15
Pauze bij de ouders

Oosterse Wijzen

9.30 - 11.00

Woensdag

G&H

Clowns workshop - Speel je vrolijk
- Heidi Janssen

Pauze bij de ouders

Boomklimmen & huttenbouwen
- Thomas Rijniers / bouwteam

3

Pauze bij de ouders

Stromers

3

Poppen maken en ermee spelen
- Ina Geisler

Pauze bij de ouders

Eigen hand- en sokpop maken - Ina Geisler

F

7

16.30 - 17.30

Pauze bij de ouders

Gevleugelden

F

Pauze in
Luna - maan

loc

Samen maken we een dierenverhaal
- Saskia van den Brand

Pauze bij de ouders

Onkruid bestaat niet - Jeroen Kuiper

7

14.30 - 16.00

loc

Pauze bij de ouders

Aardbewoners

11.30 - 13.00

Pauze bij de ouders

Er was eens…. - Madeleine Nieuwlaat

loc

Pauze bij de ouders

Maandag

Vlammetjes*

Donderdag

Zondag: 15.30 uur Verzamelen in de tent van jouw groep voor de kennismaking Opening: zondag van 16.00 - 16.45 uur - Locatie: Strawhenge - Iedereen is welkom!

9.30 - 11.00

Sluiting:
Co-creatie met kinderen en workshopleiders. Locatie: S
Iedereen is welkom, meer info op prikbord.

Dit is een combi workshop. Omdat er veel aandacht nodig is bij het vilten en stempels
maken worden de groepen gesplitst door de organisatie. Het blijft dus nog even een
verrassing aan welke van de 2 workshops je gaat deelnemen...
Workshop duur voor deze leeftijd is de hele week 1 uur. De resterende tijd zijn de
kinderen aan het spelen, muziek maken of knutselen onder leiding van Klaartje
Vreeken in tent 5 m.u.v. de keuze-workshops.
Om iedereen te kunnen laten klimmen en voor wie het vilten wil afmaken,
gaan deze 2 workshops een uurtje langer door.
Dichte schoenen aan

Voor het eerst hebben we dit jaar keuze-workshopmiddagen ingelast. Soms is het ook
fijn als je zelf kan kiezen, of gewoon even niks doen, dat kan ook. Bij deze middagen
worden de groepen losgelaten, als ook de leeftijdsindeling. Sommige workshops zijn
voor alle leeftijden, bij anderen is er een leeftijd aangegeven en soms kunnen ouders ook mee doen, hoe leuk is dat?

Woensdag én donderdag

Magisch kaas maken

Zalfjes maken

We gaan een ‘soort’ kaas maken die we meteen kunnen eten.
Van 7-10 jaar, mét ouders K

- José Wissema en Wilma van Waas

In deze workshop krijg je de leuke ervaring
om een eigen potje kruidenzalf te maken.
Je leert er de basisvaardigheden en allerlei
wetenswaardigheden, zodat je thuis zelf
verder kunt experimenteren. En je krijgt
natuurlijk een eigengemaakt potje zalf
mee! Waarin je ook een geneeskrachtig
steentje kunt verwerken.
Van 7-12 jaar, mét ouders A

Improvisatie en theater
- Ina Geisler, Aldo Theater

Samen gaan we ‘de vloer op’ en zoveel mogelijk leuke, gekke, ecologische ;-) en wat
al niet meer voor personages spelen. En
natuurlijk ons zelf en de rest verrassen met
leuke scenes maken, door samen te spelen,
te dansen of zingen en vooral plezier met
elkaar te hebben.
Van 7-12 jaar, mét ouders 5

Huttenbouw

Hoe geweldig leuk is het niet om samen je
eigen hut te bouwen met de hulp van ouders en begeleiders? Je mag gebruik maken van allerlei materialen zoals houten
planken, schroeven, spijkers, hamers, zelfs
een boormachine, doeken en nog veel
meer. Vanaf 7 jaar, mét ouders G&B

Stempelverhalen

- Trudi Verdonk, Ecolonie

Boomklimmen
- Thomas Rijniers

Bomen zijn statige wezens die
hun takken zo ver en zo hoog
mogelijk strekken om met hun
bladeren zoveel mogelijk
zon, regen en lucht te vangen. Met hun wortels staan
ze stevig verankerd in de
aarde. De bewoners van
de boom kunnen genieten
van schaduw, verkoeling,
bescherming. Dit ervaar
je het beste als je in een
boom zit, dus klim erin!
Van 7 - 12 jaar, mét ouders
G&H

Clownerie

- Heidi Janssen,
Speel je in beweging

Al (toneel-)spelend ga je ontdekken welke clown je bent. Er
is niet één clown. In iedereen zit
een clown; zonder dat je het weet.
Clowns met een rode neus, clowns
zonder rode neus. Kom samen met je
grote of kleine zus of broer, of vader,
opa, oma, of …
Van 5 - 12 jaar, mét ouders Y

Vanaf zondagochtend 12.00 uur hangen de inschrijflijsten voor deze middagen op
het prikbord. Hierop kun je jouw (en jouw ouders) keus aangeven. Is er een workshop
vol waar je graag aan mee zou willen doen? Kijk dan op de lijsten van de andere dag,
de workshops worden misschien nog eens aangeboden.
Land art, kunst met takjes,
bladeren en meer - Janke Haga

We maken kunst/beelden met takjes, bladeren, dennenappels, van alles wat we vinden op het terrein. Samen maken we dan Mandala’s, dieren
of andere vormen op de grond, in en rondom
bomen. Van 5 - 12 jaar, mét ouders 4

Vilt - Atelier

- Astrid Polman

In deze workshop kom je met water, wol en zeep (en eventueel de
viltnaald) vilten. Je vilt een fantasieknuffel, juweel, dier, tasje of
krachtbuideltje of...? En dit allemaal in je lievelingskleuren!
Ben je jonger dan 7 jaar dan
kom je onder begeleiding
van papa, mama, opa, oma...
in ieder geval iemand die
jou kan helpen. Ben je ouder
dan 7 jaar dan kun je alleen
komen, maar vind je het fijn
als er iemand mee komt om
te helpen dan kan dat ook in
overleg. Vanaf 7 jaar (van 5 6 jaar mét ouders) 2

Familie Biodanza

- Sofie Hoebeeck

Biodanza familie is een moment
waarin je op allerlei manieren jezelf gaat uitdrukken door te bewegen. Je ontdekt je (klein)kind, jezelf
én anderen op een ontspannende manier. Er moet niks. Je mag gewoon ZIJN.
We bewegen op allerlei soorten muziek:
klassiek, wereldmuziek, hedendaagse,…
Van 5-12 jaar, mét ouders 7

- Judith Rosema

Jullie gaan zelf je eigen stempels maken.
Dit snijden we uit een zacht materiaal met
een guts, dat is een hol-vormig mesje.
Vanaf 6 jaar, mét ouders 1

Gezocht: ontwerper van een
schakelaar - Technika 10

Een lichtje kan aan met een drukknopje,
een magneet of een hellings schakelaar.
Welke kan jij ontwerpen? Misschien heel
handig, kun je vannacht naar de wc met dit
lampje. Van 5 - 12 jaar 8

Het Medicijnwiel
Dit festival staat in het teken van het medicijnwiel. In een
medicijnwiel vind je de 4 windrichtingen met hun kwaliteiten, kleuren en elementen. De groepsnamen zijn hierop geïnspireerd. In de openingsen sluitingsceremonie gaan we hiermee werken en maken wij ons eigen Eigentijds Kinderfestival Ceremonie aan de hand van het wiel. Iedereen; (kinderen,
ouders, groeps- en workshopleiders), mag de hele week een intentie of iets
anders moois aan het wiel hangen.

Leer verhalen vertellen, niet
voor doetjes, maar voor durvers
- Madeleine Nieuwlaat

Met spelletjes, leuke oefeningen, spullen
uit de zak én veel fantasie maken we ons
eigen verhaal. Misschien ben jij wel de held
of heldin, de hoofdpersoon in je verhaal?
Of is je hond dat? Soms oefenen we samen
of misschien wil je in je eentje wel jouw
verhaal voor ons vertellen? We gaan vooral
erg veel plezier maken!
Van 8 - 12 jaar 10

Alléén op woensdag
Ngoni leren spelen - Victor Sams

We starten met een speelse warming up
van luister, ritme en bewegingsoefeningen.
Daarnaast gaan we ook verschillende muziekinstrumenten verkennen.
Van 9 - 12 jaar 9

Adem natuurlijk - Jeroen Kuiper

We gaan kennismaken met ontspanningsademhaling. Dit heet target breath. We
gaat leren hoe je rustig kan ademen op
spannende momenten.
Van 5 - 12 jaar, mét ouders F

Alléén op donderdag
Onkruid bestaat niet
- Jeroen Kuiper

Spelenderwijs maken we kennis met het
plukken van groenten, fruit en kruiden uit
de tuinen van Ecolonie. We gaan koken en
heel bewust proeven. We gaan een diepe
connectie maken met de natuur en alles
wat zij ons biedt.
Van 5-12 jaar, mét ouders F

Djembé spelen, dansen en
zingen - Victor Sams

In deze workshop waan je je in de sferen
van een echt West-Afrikaans trommelfeest.
Dit doen we door het voor- en naspelen
van ritmes en vertelt Victor korte Afrikaanse verhalen. De workshop bestaat uit 3 onderdelen; trommelen, zingen en vrije dans.
Van 7 - 12 jaar 9

Rondleiding langs de
ambachten van Ecolonie
Maandag- en dinsdagmiddag. 16.30 - 17.30 uur

Op maandag- en dinsdagmiddag van 17.00
- 17.45 uur is er op de geitenboerderij een
heuse rondleiding mét kaasproeverij!
16.45 uur verzamelen op geitenboerderij.

Dansavond voor jong en oud
met DJ Petro van de Pas, PaSSaR Performing Arts
Maandagavond van 19.45 - 21.15 uur
Voor kinderen én ouders
Lekker swingen met elkaar, dat is toch heerlijk! Petro heeft al vele
malen bij de mensen op Ecolonie de voetjes van de vloer gekregen. Laat je lekker gaan, zwieren, zwaaien en pirouettes draaien...
Alles mag! En neem je ouders mee, want iedereen mag meedoen!

Vrij aan deel te nemen. Locatie

S

De dierenschool

Voor ouders en kinderen ouder dan 12 jaa
worden er ook workshops aangeboden. r
hiervoor op het algemene prikbord op de Kijk
Cour

- Let er goed op dat je kind minimaal 5 minuten voor aanvang van
de workshop aanwezig is op de locatie die in het workshopoverzicht aangegeven staat. Op de plattegrond zie je waar dat is. De
eerste workshop begint dagelijks om 9.30 uur.
Eventuele rectificaties worden aangekondigd op het prikbord.
i op de plattegrond.
- Tijdens de lunchpauze, de namiddag en avond zijn de kinderen
onder verantwoordelijkheid van de ouders. Tijdens de workshops en in de ochtendpauze (11.00 - 11.30 uur) worden de kinderen door ons begeleid en krijgen ze van ons te drinken en een
tussendoortje.
- Kan je kind niet meedoen aan een programmaonderdeel, meld
dat dan bij de organisatie voor 9.00 uur.
- Coronaregels. Voor meer informatie over de bij ons geldende
coronaregels, verwijzen we je naar onze website:
www.ecolonie.eu/coronaregels

Crèche

Avontuurlijke wandeling
in de Wolvenvallei
Op woensdag en donderdag van 16.30 - 18.00 uur
Voor alle leeftijden, ouders mogen mee.
Kom mee op deze wandeling. Het paadje in de Wolvenvallei is heerlijk
zacht, dus je kan ook op een gegeven moment je schoenen uit doen!
Er zijn veel kleuren mosjes en als je goed kijkt, her en der kabouterhuisjes. Misschien stroomt er water in het beekje, en kun je je voeten
afkoelen of afspoelen.

Aanmelden via de lijst op het prikbord
Verzamelen bij

T

i

Minimaal 8 deelnemers

Vanaf zondag middag 12.00 uur hangen de inschrijflijsten voor
deze keuzemiddagen op het prikbord, de leeftijden waarvoor deze
geschikt zijn worden aangegeven en soms kunnen ouders ook mee
doen, hoe leuk is dat?
Is er een workshop vol waar je graag aan mee zou willen doen, kijk
dan op de lijsten van de andere dag, deze wordt misschien nog eens
aangeboden.

Deelname door ouders
- Ouders zijn welkom bij de activiteiten in de namiddag (na 16.00
uur), en avond (met uitzondering van het kampvuur)
- Op woensdag- en donderdagmiddag zijn er keuze-workshops
waaraan ouders mee kunnen doen. Inschrijven vanaf zondagmiddag op het prikbord i

Bijzonderheden melden

- De crèche is geopend van 9.15 - 13.00 uur en van 14.15 - 16.00
uur. Meld je hiervoor een dag van tevoren aan bij de receptie.
- Bij inschrijving van je kind betaal je een borgsom van 25 euro per
kind. De prijs is 3 euro per uur per kind. De borg kun je aan het
eind van het festival bij de receptie terug krijgen.

Voor aanvang van het festival willen wij graag op de hoogte zijn van
bijzonderheden zoals medicijngebruik en (voedsel-) allergieën. Als
je dat nog niet gedaan hebt, meld dit tijdig bij de organisatie. Ook
willen wij graag de ouder(s) te allen tijde kunnen vinden. Wanneer
je dus van het terrein af gaat, een workshop volgt of om andere redenen niet bij je verblijfplek aanwezig bent dien je dit tijdig te melden bij het organisatiekantoor E

Openingsceremonie

EHBO & Noodgevallen

Hulpouders

Voor kinderen tussen 4 en 9 jaar.
Dinsdag en woensdag 16.30 - 17.15 uur

Maximaal 50 kinderen per voorstelling.

Namens alle medewerkers van ECOlonie wensen we iedereen een geweldig festival!

Voorafgaand aan de openingsceremonie maken de kinderen kennis
met hun groep en hun groepleid(st)er(s). Dit is zondag om 15.30 uur
bij de tent die is aangegeven op de voorkant van het programmaboekje. Tijdens de openingsceremonie, aanvang 16.30 uur, zingen
we o.a. samen het festivallied. Deze tekst krijg je bij aanvang van
de opening.

Het Aldo theater presenteert

‘Ik wil vliegen, juf!’, zegt Korrie, het varken. ‘Je bedoelt dat je piloot
wil worden?’ vraagt de juf. ‘Nee, ik wil zelf kunnen vliegen!’ zegt
Knorrie. ‘Vliegen is géén beroep en varkens hebben géén vleugels’
zegt de juf. Knorrie is teleurgesteld, maar haar vrienden Miep de
Muis en Tool de hond zetten alles op alles om haar wens in vervulling te laten gaan...

Welkom op het achtste Eigentijds Kinderfestival. In dit overzicht staat de belangrijkste
informatie op een rij. Aan iedereen de vraag om dit zorgvuldig door te lezen.

Belangrijke informatie

Op Ecolonie wordt heel veel zelf gemaakt en gedaan. We verbouwen onze eigen groenten, wecken deze voor de winter, bakken ons
eigen brood, houden bijen om onze bloemen te bestuiven zodat
we in het najaar lekkere appeltjes e.d. kunnen plukken, houden
kippen om te voorzien in onze eigen eieren en hebben we een
geitenboerderij waar de geiten melk geven om heerlijke kazen en
yoghurt van te maken. Allemaal ambachten die ervoor zorgen dat
wij grotendeels zelfvoorzienend kunnen leven. Wil jij eens een
kijkje nemen langs een aantal van deze ambachten? In een tochtje
van ongeveer een uur ga je in 3 verschillende groepjes langs de
bakkerij, de bijenboom en kun je zien hoe wij yoghurt maken.

Schrijf je in op het prikbord i voor één van de 2 dagen.
Je mag alleen komen of 1 ouder meenemen.
Er kunnen maximaal 15 personen (inclusief ouders)
aan meedoen.

Beste ouders / verzorgers,

Bij sommige workshops is praktische hulp en ondersteuning onmisbaar, vandaar dat we ouders verzoeken om op het prikbord hiervoor
in te schrijven. Van de hulpouder wordt verwacht dat hij of zij zich
niet bezig houdt met de inhoud van de workshop. Dat laten we
graag over aan de workshopleider.

Keuze-workshopmiddagen
Voor het eerst hebben we dit jaar keuze-workshopmiddagen ingelast. Fijn als je zelf kan kiezen, of gewoon even niks doen. Bij deze
middagen worden de groepsindelingen en leeftijden losgelaten.

In geval van nood of een EHBO geval meld je je bij de receptie van
ECOlonie. Buiten openingstijden loop je de oprijlaan af richting
uitgang en bel je aan bij de 1e deur aan de rechterkant. Of je belt:
0033- 329 07 00 27 met je Nederlandse telefoon. Dit nummer kan
ook door het thuisfront worden gebeld bij noodgevallen.

Stiltetijden
We verwachten dat vanaf 21.00 uur alle kinderen bij hun eigen tent
of verblijfplaats zijn en geen overlast veroorzaken voor de andere
gasten. Om 23.00 uur is er stilte op het terrein. Dat betekent dat
we vanaf dat tijdstip ook de volwassenen verzoeken naar hun eigen
verblijfplaats te gaan.

Organisatie
Het organisatiekantoor is tijdens het Kinderfestival geopend van
8.45 - 9.45 uur, van 14.00 - 15.00 uur en van 19.15 - 19.45 uur.
Je kan ons vinden bij E op de plattegrond.

Pauzelocaties:

Info / Computerruimte

Cytise

Winkel

Speeltuin

Strawhenge

Organisatie / Receptie

Eetcafé de Orangerie

Kookstudio

Prikbord

Huttenbouw

Het Geheime Bos

Organisatie in Fine Fleur

De Heilige Berk

Crèche

Boomspiraal

Atelier

Wifipunt

Douche

Toilet / Composttoilet

Vuurplaats

F Luna - maan
U Ether - levensenergie
N Terra - aarde
1-10 Locatienummers
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