
CIRCUSTENt
Lezingen en theater in
oranje-witte knoeperd

11.30 - 12.30 • ouders
Borstvoeding en

hechting bij baby's
Lezing door Panta Rhei's lactatiekun-
dige Marianne Vanderveen-Kolkena 

13.00 - 13.50 • 2+
Wie heeft er op mijn kop gepoept?
Theater naar dat guitige prentenboek, 

heerlijke slapstick door Meneer 
Monster

14.10 - 15.10 • ouders
Opvoeden, make love not war

Lezing: opvoedkundige Eva Bronsveld 
hijst de hippievlag 

15.30 - 16.30 • 2+
Wie heeft er op mijn kop gepoept?
Theater naar dat guitige prentenboek, 

heerlijke slapstick door Meneer 
Monster

16.50 - 17.50 • ouders
Darmen, poepen en eten

Lezing door Nienke Gottenbos, a.k.a. De 
Groene Vrouw over wat eten met je doet

MUZIEKPODIUM
Allemensenmuziek

12.00 - 12.30 • 13.30 - 14.00 
17.00 - 17.30 • 2+
Het Kleurfeest

Teken mee terwijl Maarten Teekens 
hits uit de sixties zingt

12.45 - 13.15 • iedereen
Bereka Baby Carry Workout

Bewegen met (of zonder) je baby in 
de draagdoek

14.15 - 15.15 • iedereen
Rusalki Quartet

De zeemeerminnen zingen gipsy songs 
van over de hele wereld, in alle talen

15.45 - 16.45 • iedereen
Kresko tra la Muziko

Muziekplezier met muziektherapeut 
Vincent Guittart

veld
Out in the open

doorlopend • kinderen
Huttenbouwen

Helemaal los met stokken en lappen

15.00 • ouders
Nieuwsgierigerwijs

nabespreken
Wat heeft de workshop bij Vuurvogels 

gebracht? Nabespreking bij het 
huttenbouwen (deel 2/2)

doorlopend
Wobbel

More than a curve, speel en hobbel op 
de playground van Wobbel

doorlopend • kinderen
Reuzebellen maken

Maak reuzebellen met Speeltastisch!

Relax-in
Give (inner) peace a chance 

12.00 - 13.00 • ouder en baby
Klankschalen voor ouders

met baby’s
Ontspan samen op de trillingen van 

de meditatieve klankschalen met 
Kathrin Sprenger 

                              
13.00 - 14.00 • zwangeren
Klankschalen voor bolle 

buiken
Speciale meditatie met klankschalen 

met Kathrin Sprenger

14.00 - 15.00 • 5+
Kindermeditatie

Kom helemaal ZEN thuis en mediteer 
met Doortje van der Molen

15.00 - 16.00 • 5+
Kindermeditatie

Kom helemaal ZEN thuis en mediteer 
met Doortje van der Molen

16.00 - 18.00 • iedereen
Vrij intermezzo

Instrumenten uit een mandje en 
samen zingen

Do-in
Make art, not war

11.00 - 14.00 • 15.00 - 18.00 
Haken

Maak je eigen granny-square of 
blommetje met crochet-queen Elly 

van Keulen

11.00 - 14.00 • iedereen
Bloemen maken

Flower-power met holistisch tekendo-
cent Anna Verhoeven

12.00 - 14.30 • iedereen
Toverstaf maken

Samen met Laura de Weerdt spelen 
met natuurmagie

14.30 - 16.30 • ouders
Upcyclen van wollen truien

Maak, met hulp van Marga Kliphuis, 
een boxpakje van je (meegebrachte!) 

oude trui

16.00 - 18.00 • iedereen
Toverstaf maken

Speel samen met Laura de Weerdt 
met magie uit de natuur

16.30 - 18.00 • iedereen
Keien en stenen wolvilten

Van wolvilt maak je zachte stenen 
onder leiding van Marloes Stuurman

Salamanders
Verdieping in het gebouw van Panta Rhei

12.00 - 13.00 • ouders
Enneagram maken met Happy 

Parents Happy Kids
Wat voor type ouder ben jij? 

13.20 - 14.00 • ouders
Verschonen als een hippie

Workshop wasbare luiers van Sterk 
voor wasbaar

14.20 - 15.05 • 16.45 - 17.30
iedereen

Lievelingsgevoelens voor 4+
Ga, met Marianne Oude Nijhuis van 
MON, op zoek naar jullie lievelings-

gevoelens

15.25 - 16.25 • ouders
Workshop baby dragen

Melissa Budding van Bereka leert je 
dragen met een draagdoek of 

Afrikaanse doek

vuurvogels
Verdieping in het gebouw van Panta Rhei

12.00 - 12.50 • ouders
In de wikkels

Workshop: Wat zijn wikkels en hoe 
pas je deze toe?

13.10 - 13.50 • ouders
De nieuwsgierigheid van je kind 

achterna
Lezing van Saskia op de Weegh van 

NieuwsgierigerWijs, gevolgd door een 
doe-ding (deel 1/2)

14.10 - 15.10 • ouders
Placentacapsulering

Lezing: Placentapillen slikken,
waarom zou je? Doula Justina van 

Baal weet het

15.30 - 16.10 • ouders
In de wikkels

Workshop: Wat zijn wikkels en hoe 
pas je deze toe?

16.30 - 17.30 • iedereen
De Kriebelkist

Workshop: Touching Child Care met een 
aanraakspel, massageverhalen en meer

Yoga-in
Go with the flow

12.00 - 13.00 • iedereen
Samen lachen

Lig in een deuk met je vader, moeder 
of oma en Angela Dijkstra-Klopper

13.00 - 14.00 • iedereen
Zacht en sterk

Yoga volgens Susanne Kiemel: ruimte 
creëren, lachen en herrie maken

14.00 - 15.00 • 16.00 - 17.00
Familieyoga

Quality-time met elkaar, onder leiding 
van Sylvia Siegmund van Yoga Mala

17.00 - 18.00 • 6+
Kindermeditatie

Karianne Wever neemt je met haar 
droomverhalen mee naar innerlijke rust

Milk-in
doorlopend 

Borstvoedingsruimte
Voeden kan overal, ook hier! En dan 

mét borstvoedingsspulletjes en advies 
van lactatieprofs Chella Verhoeven, 

Stefan Kleintjes en Gonneke van 
Veldhuizen-Staas en alles over het 

Moedermelk Netwerk

Meet-in
Love all over the place
doorlopend • ontmoet
elkaar @Meet-In point

11.00 - 14.00 • 4 - 88 
Hippie armen en hoofden

Workshop armbandjes en hoofdband-
jes maken met Marty Visser

13.00 en 15.00 • moeders
Postnatal Support Network
Workshop: bouw samen met Ingrid 

Bal aan thema's verbinding en 
Moederen van de Moeder

Stenen plein
Feest voor het gebouw van Panta Rhei

doorlopend • iedereen
Broodjes bakken

Broodjes aan een stokje boven het 
vuur totdat het deeg op is

doorlopend • ouders
Geboorteverhalenlab

Met IkSamen onderzoeken en leren 
van je eigen geboorteverhaal

11.00 - 15.00 • ouders
Ruilkraam

Spullen inbrengen tot 12.00 en dan: 
ruilen maar!

doorlopend • ouders
praktijkvader - Liever de liefde

Speel weer eens een spelletje met je 
(grote) lief en word extra verliefd

doorlopend • iedereen
Inspiratieslinger

Zet een wens op een vlaggetje en maak 
de wereld mooier, of neem er één mee.

kinderopvang
doorlopend

De professionals van Panta Rhei zijn 
aanwezig voor kinderopvang

Rusalki Quartet
De zeemeerminnen van het Rusalki 

Quartet heten je welkom bij de ingang

EHBO
doorlopend

EHBO Rode Kruis Amersfoort voor een 
pleister of kindje kwijt


