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Omleiding route vanwege werkzaamheden
Vanwege werkzaamheden aan een kruising Boslaan / Loonsebaan in Vught, is de weg van Vught naar 
Cromvoirt helaas afgesloten op 3 juni. Gemeente Vught heeft een omleiding ingesteld, te vinden op onze 
website. Volg de omleidingsborden naar PI Vught (Penitentiaire Inrichting) / IJM (Ijzeren Man). Je kunt ook 
afslag Helvoirt / Nieuwkuijk aanhouden op de N65. Ongeacht de richting waar je vandaag komt, voert deze 
omleiding je door het dorp Cromvoirt en rijd je op een gegeven moment weer richting Vught. Zodra je het 
bord tegenkomt dat je Cromvoirt weer verlaat, bevind je je ter hoogte van het festivalterrein en kun je 100 
meter verder rechtsaf het terrein op. Kom je camping Fortduinen tegen, dan ben je te ver! 

Locatie
Het adres van de festivallocatie is VCG Horses Integraal Centrum, Pepereind 7, Cromvoirt. Je kunt de 
plattegrond en informatie over het parkeren vinden en downloaden op onze website.

Bij mooi weer vinden de verschillende activiteiten buiten plaats; in paddocks, op het grasveld, in de 
buitenbak en op de verharding rondom het centrale plein. Bij slecht weer vindt alles binnen in en rond de 
rijhal plaats. De activiteiten starten om half 11. Het parkeerterrein is toegankelijk vanaf 10:00 uur.

Festivalwinkel
De festivalwinkel wordt steeds verder uitgebreid met diverse boeken, kaarten, coaching tools voor en door 
paardencoaches. Op de website tref je het meest actuele aanbod aan, inclusief verkoopprijzen en speciale 
aanbiedingen. Je kunt bij voorkeur betalen met je pinpas. Je ontvangt een bon via sms of per mail van je 
aankoop.
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Programma
We hebben een gezellig, interessant, ontspannen, feestelijk programma samengesteld waarin je als 
bezoeker zelf bepaalt wat je gaat doen. Alle workshops, presentaties en demonstraties zijn te vinden op de 
website (Wat is er te doen?), inclusief tijdschema. 

Je hoeft je vooraf niet in te schrijven voor activiteiten. De meeste workshops worden doorlopend gegeven, 
sommige workshops hebben specifieke starttijden. Bovendien zijn er activiteiten waar je iets voor mee 
moet nemen. Check dus nog een keer goed alle informatie op de website voordat je gaat.

Omdat we waarschijnlijk pas een paar dagen van tevoren weten hoeveel bezoekers er zullen komen, 
hebben we twee varianten van het programma bedacht.

Samen geven we het door
Het grote geef-spel tijdens het festival, waar iedereen aan mee kan doen! Vergeet dus niet om iets mee te 
nemen. Hier lees je er meer over.

Vanaf 100 bezoekers Tot 100 bezoekers

10:30 uur – 13:30 uur
• Activiteiten Inspiratieplein, Welzijnsplein 

en 3PKplein
13:30 uur – 15:30 uur
• Plenaire activiteiten op het centrale plein
15:30 uur – 16:00 uur
• Proost, met een muziekje
16:00 uur – 17:00 uur
• Tijd met en voor elkaar

10:30 uur – 12:00 uur
• Activiteiten op het Inspiratieplein
12:00 uur – 13:30 uur
• Activiteiten op het Welzijnsplein
13:30 uur – 15:30 uur
• Activiteiten op het centrale plein
15:30 uur – 16:00 uur
• Proost, met een muziekje
16:00 uur – 17:00 uur
• Tijd met en voor elkaar
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