
Let op: We hebben plaats voor maximaal 50 kinderen tijdens de 
week, dus wacht niet met opgeven.De kosten bedragen: € 15,- pp  

 voor de hele kinderweek (of €5,- voor een “losse” dag). 
€ 20,- pp voor het 3-gangen dorpsdiner, € 7,50 voor het kinderdiner, een 

festival shirt is €7,50 en kamperen met ontbijt is een kadootje. Graag overmaken 
op bankrekeningnummer NL16RABO0318035219 t.n.v. Erfgoedstichting Den Hout 
o.v.v. naam en de activiteit waarvoor je betaald. Meer informatie over definitieve 
tijden e.d. volgt nog. Heb je vragen? Schrijf een briefje en wij schrijven er een 
terug, mail naar festivalonderdebomen@outlook.com 

OF vraag het even.

De organisatie is op geen enkele wijze aansprakkelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke 
eigendommen en voor persoonlijke ongelukken die zich voordoen op of rondom het festival-terrein

JA! ik doe mee met de kinderweek, dagelijks van 10:00-14:00 uur: 
Naam/namen: 

E-Mailadres:

JAJA! Ik wil een t-shirt in maat

JIEHAA!! Ik kom met .. personen naar het kinderdiner
 

JAZEKER! ik kom naar het dorpsdiner, vrijdag 16 aug vanaf 18 uur:
Naam/namen:
E-Mailadres:

JAdadenk! ik blijf kamperen:
Naam/namen:

E-mailadres:

Den Hout

Op maandag 12 augustus start de festivalweek Onder de Bomen. Thema dit jaar 
is “In Het Wild”. Elke dag van ongeveer 10:00 uur-14:00 uur is iedereen welkom op 
de Heuvel om te doen waar je zin in hebt: knutselen, jagen, vissen, de houtse jungle in, 

spelletjes doen, hutten bouwen, dansen of muziek maken. Houtenaren van alle 
leeftijden werken samen aan iets moois. Want met z`n allen maken we het decor 

voor de vrijdagavond. 

Op vrijdagavond om 17 uur openen we het festival met een voorstelling door de 
kinderen en Het Houts Orkest. Aansluitend vindt het 3-gangen Dorpsdiner plaats. 
Ons culinair team maakt de lekkerste gerechten klaar op en rond de Ofyr-grill. Voor de 
kinderen is er het kinderdiner, ook 3-gangen met als hoofdgerecht Shirley`s frietjes. 

Tijdens het eten speelt de Pianoman, en na het eten wordt het pas echt WILD met de 
band Ar!e.

Wil je de week echt in stijl afsluiten? Kom dan wild kamperen op camping 
“Dromen onder de Bomen”. 1 x per jaar geven de Gelanders van de Houtse Heuvel 
toestemming om te kamperen. Een unieke mogelijkheid, en een hele mooie 
manier om de zomervakantie af te sluiten. Ontbijt is inbegrepen, 

douche NATUURlijk niet want festival Onder de Bomen sluit je 
traditioneel af met zwarte voeten en stro in je haar!

Hieronder vind je een ouderwets invulstrookje, vul in, scheur af, 
en gooi in de brievenbus bij Chantal van Dongen – Achterstraat 28, 
Marjolein van Bavel – Molenakker 2, Nancy de Jong – Herstraat 52

Rangers, Koele Kikkers, Nachtvlinders, Jagers, Vissers, 

Kampeerders, Boswachters, Boeren & Buitenlui,

In het

wild


