Beste Ponykampers en Ouders van ponykampers,
Nog even en dan begint jullie ponykamp!
Jullie worden verwacht op zondag tussen

16:00

en

17:00

uur.

Het ponykamp start officieel om 18:00 uur.
Op zaterdagmorgen kunnen jullie rond 10:00 uur weer opgehaald worden.

Wat moet je in ieder geval niet vergeten:
 om te slapen: kussen+sloop, dekbed/slaapzak en hoeslaken;
 Toiletartikelen: shampoo/zeep, handdoeken/washandjes, tandenborstel/tandpasta enz;
 paardrijkleding: rijbroek (of broek zonder dikke binnennaden), rijlaarzen of chaps: bij het rijden met
chaps draag je schoenen met een hak, dus geen gymschoenen onder je chaps, en het meest
belangrijkste een cap.
 Een goed passende cap is het belangrijkst van de hele uitrusting, dus niet vergeten!
 Oude kleding/schoenen voor de (nacht)spellen in het bos;
 Spullen/kleding voor de bonte avond mocht je al een idee hebben van wat je evt. kunt gaan doen!;
 Er wordt een keuring georganiseerd om je paard/pony zo mooi mogelijk te maken. Neem dus spullen mee
om je pony/paard zo mooi mogelijk te maken/versieren!;
 Spullen voor de Laarbrug wedstrijd: kleding( dit is niet verplicht), of misschien wil je je pony/paard wel
invlechten ( met paardenelastiekjes ) voor de wedstrijd;
 Zwemkleding, badlaken en vergeet de zonnebrandcrème niet;
 mocht je zelf borstels, halsters etc. mee willen nemen mag dit natuurlijk altijd, maar we raden wel aan
dit soort spullen te voorzien van je naam! dit geldt ook voor je rijlaarzen/chaps en cap!
Oh Ja:
 Mobiele telefoons zijn toegestaan maar i.v.m. zoek raken of kapot gaan raden wij aan om de
mobieltjes tijdens het rijden of bij andere spellen aan de leiding te geven of in de koffer te
bewaren.

Als u uw zoon of dochter wilt bellen,doe dit dan alleen wanneer dit echt noodzakelijk is.
Het telefoon nummer wordt aan het begin van de week gegeven.
We zijn dan bereikbaar voor de ouders tussen 17:30 en 18:30 uur ( dit is etenstijd ).
Wij vinden het prettig als ouders alleen in bovenstaand tijdsbestek bellen. Telefoontjes op andere
tijden storen tijdens activiteiten, lessen en buitenritten en kinderen zijn daarnaast dan niet zomaar te
traceren...
Voor dringende gevallen kunt u natuurlijk altijd het nummer van de manege bellen.



Tot zondag!

Voor onze gasten die een eigen pony/paard meebrengen, nog even het volgende:
 De pony/het paard staat bij ons op stro; voor een eventueel ander “matras” dient u dit ruim voor de tijd
aan te geven;
 Hooi voeren we uiteraard, maar we adviseren u zelf brok mee te brengen (verandering van brok is
wellicht niet zo prettig voor de pony/het paard);
 Als uzelf een makkelijk mee te brengen kastje heeft (welke op slot kan!) voor het opbergen van het
zadel, hoofdstel etc., vinden wij het fijn als u deze tijdens de week ook bij ons stalt.
PS1 Mocht u kind GEEN zwemdiploma hebben laat u ons dat dan ook even weten?
PS2 Mocht u het kamp (of een deel ervan) nog moeten betalen, dan verzoeken wij u het bedrag bij aankomst te
voldoen.

