Veelgestelde vragen
• Wie mag er komen?
Heb jij een uitnodiging ontvangen om 50 jaar Estinea op 1 maart mee te komen
vieren? Dan ben je van harte welkom! Wanneer jij het zelf fijn vindt om dit feest
samen met je ouders/contactpersoon te vieren, nodig ze dan uit om met je
mee te komen (er kunnen maximaal 2 personen mee).

• Hoe kom ik op het feest?
Het feest is overdag en ’s avonds in theater De Storm in Winterswijk.
•

Openbaar vervoer: Winterswijk is met de trein bereikbaar vanaf Arnhem of
Zutphen. Stap uit bij station Winterswijk-West. Vanaf daar loop je in 10-15
minuten naar theater De Storm.

•

Auto: Je kunt je auto kwijt op de gratis parkeerplaats direct voor het
gebouw.

•

Fiets: Fietsen kun je kwijt in de stalling naast de hoofdingang.

•

Kiss en Ride: Word je gebracht? Laat je afzetten vlakbij bij de ingang van
het theater.

•

Het adres: Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11, 7101 BX Winterswijk

Vanuit Estinea hebben we begeleiders tips en informatie gegeven om samen het
vervoer zo slim en goed mogelijk te regelen. Zodat ook echt iedereen kan komen
die dat wil. Wat ons betreft mag het vervoer en de vervoerskosten geen reden
zijn om niet te komen!

• Kan ik binnenkomen zonder aanmelding?
Nee, je moet je vooraf officieel aangemeld hebben en in het bezit zijn van een
entreekaart van theater De Storm. Het aanmelden is gratis. In je uitnodiging
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staat hoe je dit doet. Vul het aanmeldformulier anders samen in met één van de
begeleiders en/of je ouders/contactpersoon

• Legitimatiebewijs verplicht
Zoals overal en altijd is het ook hier verplicht om je legitimatiebewijs bij je te
hebben.

• Moet ik betalen voor het eten en drinken?
Estinea viert feest en trakteert! Er zijn dus geen kosten verbonden aan het eten
en drinken bij theater De Storm.

• Mag ik eten en drinken meenemen?
Nee, je mag zelf geen eten en drinken meenemen. Maar dat hoeft ook niet, we
zorgen voor iets lekkers :-)!

• Ik heb een allergie, wat nu?
Er zijn een aantal glutenvrije hapjes op het festival. Je mag wel eigen
etenswaren meenemen wanneer dit voor jou nodig is vanwege je allergie.

• Waar vind ik gevonden voorwerpen?
Gevonden voorwerpen zijn tijdens de dag af te halen bij de infobalie van theater
De Storm of naderhand bij de receptie van het centraal bureau in Aalten.

• Word je tijdens het feest ziek zwak of misselijk?
Voel je je ziek zwak of misselijk? Meld je dan bij iemand van de organisatie. Je
herkent ze aan hun feestoutfit.

Versie 17-01-2019

• Alcohol, drugs en roken
Het is verboden alcohol of drugs mee te nemen. Roken is toegestaan op de
daarvoor bestemde plek.

• Ik ben onder de 18 jaar, mag ik dan alcohol
bestellen?
Tijdens het feest van Estinea geldt ook NIX<18. En dus wordt er geen alcohol
geschonken onder de 18 jaar. Indien nodig kunnen de mensen van theater De
Storm je vragen om je legitimatiebewijs.

•

Zijn er kluisjes op het feest?

Er zijn geen kluisjes bij de theater De Storm, je kan je jas ophangen in de
onbewaakte garderobe.
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