
Mañana Mañana wordt georganiseerd bij Havezate Oolde in Laren. Het festivalterrein is grotendeels 
weiland. Het terrein zal op sommige delen oneven en niet goed begaanbaar zijn voor mindervaliden, 
zeker met slecht weer. Desondanks hebben we wel een aantal voorzieningen om het voor 
mindervaliden ook zo aangenaam mogelijk te maken. 
 
Parkeren 
Mindervalide-parkeerplaats 
Er is een speciale mindervalide-parkeerplaats ingericht. Vanaf de parkeerplaats is het circa 300 meter 
- over een verharde weg - tot aan de hoofdentree. 
 
Volg in de directe omgeving van Laren (Gld.) de gele borden 'MAÑANA MAÑANA'. Vervolgens volg je 
in de directe omgeving de borden 'P dagbezoekers'. 
 
Toegang tot deze parkeerplaats krijg je wanneer je een mindervalidenkaart kunt tonen. Er zijn een 
beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar, vrienden en familie die in aparte auto’s arriveren 
moeten op onze reguliere parkeerplaatsen parkeren. 

- Heb je geen mindervalidenkaart, maar is er wel dringende reden waarom je op deze 
parkeerplaats zou moeten parkeren? Stuur dan een mail naar info@feestfabriek.nl. Er wordt 
dan beoordeeld of je zonder de mindervalidenkaart toch daar mag parkeren.  
 

Brengen/halen 
Word je weggebracht? Volg dan in de nabije omgeving van Laren (Gld.) de borden 'Brengen & Halen'. 
 
Toegang 
Extra brede doorgang hoofd- en campingentree 
Bij de hoofd- en campingentree zijn de ingangen breed genoeg voor personen die rolstoelgebonden 
zijn.  
 
Doorgang camping naar festivalterrein 
Er zijn twee gelijkvloerse doorgangen van de camping naar het festivalterrein. Deze doorsteken zijn 
breed genoeg voor personen die rolstoel gebonden zijn.  
 
Faciliteiten 
Personeel  
Ons personeel is altijd bereid om te assisteren waar nodig, schroom niet om hem/haar aan te 
spreken.  
 
Mindervaliden toiletten festivalterrein 
Op het festivalterrein is een mindervalidentoilet aanwezig. Het toilet zit niet op slot en is vrij 
toegankelijk. Het toilet bevindt zich op de Parkwei, vlak naast de reguliere toiletten.    
 
Mindervalidentoilet en badhuis op de camping  
Op de camping is één mindervalidenbadhuis en -toilet aanwezig. Deze vind je nabij het Dorpsplein. 
Het badhuis en toilet zit niet op slot en is vrij toegankelijk. 
 
Meubilair  
Meubilair als een klapstoel o.i.d. wordt voor mindervaliden toegestaan op basis van een medische 
verklaring. 
 
Bars & kassa’s 
Vanwege veiligheidsredenen hebben de bars en kassa’s een bepaalde hoogte wat betaling of het 
bestellen moeilijker kan maken. Houdt hier rekening mee. 
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Allergieën/dieet  
Op basis van een medische verklaring wordt eigen eten/drinken toegestaan op Mañana Mañana. 
 
Tickets 
Er zijn geen aparte tickets voor mindervaliden en/of begeleiders. 
 
Mochten er naar aanleiding van deze informatie nog vragen bestaan over toegankelijkheid op 
Mañana Mañana, dan kun je deze sturen naar info@feestfabriek.nl. 
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