
OOH LA LA! FESTIVAL

Nog een paar weekjes en dan is het zo ver!! Ooh la la!

Tijd om jullie nog wat informatie over het festival toe te sturen....
Lees deze mail goed door.

OOHLALA! AANKOMST

Vrijdagmiddag 7 juni 2019  zijn jullie vanaf 14:00 van harte welkom  op het mooie 
landgoed AlGoed in Enschede.

Kom je later dan 17:30 uur dan mis je helaas wel ons eerste bijzonder welkom.
Het adres is Burgemeester Stroinkstraat 411 - Enschede.
Het beste is om de afslag Hengelo Zuid  te volgen. Dan kom je het gemakkelijkst bij ons 
aan.
Heb je een verouderde TomTom dan kun je het beste het adres Lutje Esweg 10 - 
Enschede intoetsen.
Info: http://www.landgoedalgoed.nl/contact/adres

THEMA Gipsy

Dit jaar is het thema "Gipsy" je kunt als je wilt je kleding die je meeneemt er op 
aanpassen. Daarnaast mag je tijdens het festival wanneer dan ook een kleedje ergens 
neerleggen en daar wat spulletjes aanbieden, want ja dat doen de gipsies natuurlijk ook :-)
We hebben zelf ook verkleedkleren dus wellicht kun je daar ook wat tussen vinden, mits 
ze natuurlijk aan het eind van het festival weer terug komen.  Voorbeelden voor 
"öutfits"kun je vinden via https://nl.pinterest.com/gypsythreadco/gypsy-style/

WAT NEEM JE MEE? (naast je tent en je kleren)

- Bord, Beker en Bestek met je naam erop. Je wast dit namelijk ook zelf af nadat je 
gegeten hebt.
- Contant geld (dichtstbijzijnde pin automaat is op 15 minuten rijafstand)-
- Je tent met tentstokken en genoeg haringen plus folie voor onder de tent als het evt koud
is snachts
- 
- Je Al Ziend oog en al je kinder verwonderingen.

WAT NEEM JE NIET MEE?

Meegenomen alcoholische dranken zijn niet toegestaan op het landgoed, wel kun je bij de 
AlGoedBar licht alcoholische dranken kopen.Ook is er een non-alcoholische bar aanwezig.
Deze bar wordt gerund door vrijwilligers en de opbrengst zal naar Landgoed AlGoed gaan.

KINDEREN

Er zal vrijdag om 19.00 uur een informatieve bijeenkomst voor ouders zijn, de kinderen zijn
dan ook van harte welkom. Bij aankomst krijg je bij het infopunt een plattegrond waar je 
kunt zien waar het gevaarlijk kan zijn om jonge kinderen zonder toezicht te laten spelen en
waar het voor alle kinderen verboden is om te spelen. Lees dit met je kind bij aankomst 
even goed door. Graag willen we onze moestuin na het festival ook door laten groeien dus
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grijp grage handjes bij de tuin als ouder graag in de gaten houden.De akker van de boer 
(bij de zweethut) is niet toegankelijk om te betreden. We willen graag dat het mais kan 
blijven groeien.Op de wei staat een paard, twee ponys en een ezel. Contact maken achter 
het schrikdraad is prima maar niet de wei betreden. De ezel kan een harde trap uitdelen 
als hij wilt.Er worden kinderactiviteiten aangeboden maar er is geen kinderopvang.  We 
bieden veel ouder-kind workshops aan, zodat je samen een fijne tijd kunt hebben.

HET PROGRAMMA

Het programma van de workshops en de voorstellingen staat allemaal 
op www.oohlalafestival.nl

OOHLALA MARKT

Op het festival kun je ook verkoopkramen vinden met prachtige kleding, sieraden, 
smudge-veren, natuurlijke wierook, Sjamanistische artikelen, henna, glitter, 
gezondheidsproducten, bamboo fluiten en nog veel meer..

MASSAGES/ HEALING

Ook kun je tegen betaling een heerlijke massages of een healing krijgen. Er is een heel 
veld waar je hier volop aan je trekken kunt komen.

RUSTPLEK

Er zal een speciale plek ingericht worden om tot rust te komen, op de rand van het 
stilteveld.

ROOKPLEK

Er is op het festivalterrein een rookplek waar je kunt roken.

DRUGS

(soft) drugs zijn op het festival terrein niet toegestaan. Alcohol kan bij overmatig gebruik bij
de bar geweigerd worden.

BEVEILIGING

Dit jaar zijn er twee liefdevolle heren en een dame die de veiligheid van de aanwezigen in 
de gaten houden en aan ieder kunnen verzoeken een toegangspolsbandje te laten zien.

SCHOENEN UIT

We vragen iedereen de schoenen uit te doen in de workshopruimten, zodat we minder 
schoonmaaktijd nodig hebben.

MEEHELPEN

Heb je zin om tijdens het festival mee te helpen ? Bijvoorbeeld in de keuken of achter de 
AlGoed bar. Dan ben je van harte welkom. Je kunt je bij het Infopunt aanmelden.
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PIN

Er is geen pin automaat aanwezig dus neem genoeg cash mee. Enkele marktkramen 
hebben wel een pin.

AFVAL

Houdt de plek om je tent heen schoon, afval kun je gescheiden weggooien.

KAMPEREN

Er zijn op het landgoed terrein twee kampeerplekken. Eén is dichtbij alle activiteiten die we
aanbieden ( 2 minuten lopen). Deze ligt naast een mooie moestuin en w.c 's en douches 
zijn in de buurt. Voor ouders met kinderen is deze plek ideaal omdat alles vlakbij is.

Het tweede terrein is op het stilte veld (op 7 minuten loopafstand, ook van de w.c.'s ) Op 
dit veld is het de bedoeling dat het dan ook stil blijft. Je kunt je voor dit terrein alleen van 
tevoren aanmelden ( info@oohlalafestival.nl met daarbij in de onderwerpregel: 
"STILTECAMPING" ) Er kunnen geen campers, busjes en caravans op de stiltecamping 
en familiecamping geplaatst. De standplekken hiervoor zijn in de wei aan de randen van 
de parkeergelegenheid en op de verharde parkeerplaats.

VERVOER

Heb je nog plek in je auto of zoek je nog vervoer? Meld dit dan via de Facebookgroep van 
ooh La La: https://www.facebook.com/groups/Oohlalafestival
Carpoolen moedigen wij erg aan, ook ivm met de hoeveelheid parkeerplekken op het 
landgoed.
Kom je met openbaar vervoer? Geef het voor donderdag 6 juni aan ons door en wie weet 
kan er iemand je op komen halen van station Hengelo. Voor 5 euro p.p.p. rit kun je worden
opgehaald of weg gebracht.

TELEFOONOPLAADPUNT

Er zal een telefoonoplaadpunt zijn bij het infopunt om je telefoon op te kunnen laden. Hier 
zijn speciale tijden voor, die je kunt opvragen bij het info team. Dit kost 1 euro per keer. Er 
is toezicht maar je kunt je telefoon achterlaten op eigen risico.

PROMOTIE

Wil je ons festival nog een extra duwtje in de rug geven door ons festival via facebook nog 
even te promoten?  Dit kan met daarbij de vermelding van deze link (FB event): 
 https://www.facebook.com/events/2182239705321953/
Of deze 
(promofilmpje): https://www.facebook.com/OohlalafestivalNL/videos/270131557271509/  

Even voor de onervaren kampeerder:

Vergeet je tent en je tentstokken niet (altijd handig om deze van tevoren een keer op te 
zetten) een warme trui voor de avonden, je slaapzak, dikke sokken voor een koude nacht, 
matras, handdoek, waxinelichtjes of led-lichtjes, luchtbed of schapenvachtje, je 
tandenborstel, voor stilte terrein, wc papier en plastic zak(jes) en afvalzak(we willen geen 
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afval en wc papier in de bosjes) toiletspullen, kleding om in te bewegen, bij nat weer 
rubberen laarzen, je zaklamp, slippers om snel je tent uit te kunnen schieten..etc..Een 
zeiltje voor onder je tent (tegen opkruipen van kou) Heb je nog vragen aan ons? Stel ze op
tijd, nu hebben we nog genoeg tijd om je vragen te beantwoorden, gezien alle drukte die 
op ons af gaat komen.

Oooooooh la la! We hebben er reuze zin in, hopelijk begint het bij jullie ook allemaal lekker
te borrelen..

Oja en je kan lid worden van onze facebookgroep.. voor allerlei oproepjes en ideeën 
uitwisselingen. Dit is de link: https://www.facebook.com/groups/Oohlalafestival/

Het Ooh La La Festival Team

Jeroen, Annabel en Corine
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