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Programmawijzigingen

Sinds de eerste opzet van het programma zijn er wat wijzigingen te vermelden.

Zo is Maatje Bon er wat later bijgekomen. We zijn heel blij dat zij ons meeneemt in de wereld van chakra’s 
en energiecentra. Zij is in de ochtend te vinden op het Welzijnsplein.

Wie er gelukkig toch bij kan zijn, is Daniëlla Corijn. Daniëlla is binnen het 3PK-team de expert op gebied van 
Teamcoaching met paarden. Ze laat je graag wat teamoefeningen ervaren en deelt een aantal bijzondere 
ervaringen.

Helaas is er ook een afmelding binnengekomen van Sabine Delhez en Ingrid Vente. Hun workshop over de 
toegevoegde waarde van creatieve werkvormen, zoals intuïtief schilderen, komt daarmee te vervallen.

Adviezen m.b.t. je eigen voorbereiding

Er is veel te doen, zien en beleven op het festival. Het is een goed idee om je voor te bereiden en vooraf te 
bepalen wat je in elk geval wil doen, bezoeken, ervaren. Voor sommige workshops moet je zelf ook iets 
meenemen, zoals een plukje haar van je paard. Dit staat goed aangegeven in het programma op de website 
(Wat is er te doen?).

Vanwege de wegafsluiting tussen Vught en Cromvoirt (zie ook de update van 18 mei) is er een omleiding 
van kracht. Op de website tref je meer informatie aan. Houd rekening met een iets langere reistijd.

https://www.3pk-kennishuis.nl/10-jaar-3pk-kennishuis/festival
https://www.3pk-kennishuis.nl/10-jaar-3pk-kennishuis/algemene-feestinformatie
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Adviezen m.b.t. je eigen voorbereiding (vervolg)

Er is van alles te koop op het festival, zoals een startsetje om een sleutelhanger van paardenhaar te maken. 
Een startsetje kost € 5,00, wat je contant afrekent bij Corryanne. Wil je je startsetje uitbreiden, dan betaal je 
€ 7,50 of € 10,00. Lees op de website bij het programma hoeveel haar je mee moet nemen en waar je het 
beste kunt knippen uit de staart van je paard.

Je aankopen uit de festivalwinkel kun je met pin betalen of contant afrekenen. 

Catering

Bij ontvangst krijg je 3 consumptiebonnen die je vrij kunt besteden aan eten en drinken. Je kunt overal 
betalen met je pinpas (voorkeur), zelfs contactloos. Je kunt eventueel ook contant betalen.

Drankjes:
• Koffie; 1 bon of € 1,50
• Thee; 1 bon of € 1,50
• Verfrissende limonade van water en vers fruit; gratis
• Ranja in diverse smaken; gratis
• Cola light; 1 bon of € 1,50

Eten:
• Iets lekkers bij de koffie/thee; gratis
• Vegetarische lunchgerechten: wraps, sandwiches, salades; elk 2 bonnen of € 3,00
• Boerderij-ijs in de smaken vanille, aardbei en straciatella; 1 bon of € 1,50

https://www.3pk-kennishuis.nl/10-jaar-3pk-kennishuis/festival
https://www.3pk-kennishuis.nl/10-jaar-3pk-kennishuis/festival
https://www.3pk-kennishuis.nl/10-jaar-3pk-kennishuis/algemene-feestinformatie

