Ponykamp 2022
Tijden:

Dagkamp van 09:00 tot 17:00
Kamp met overnachting maandag 09:00 tot vrijdag 17:00

Benodigdheden:
-

Medisch fiche (te downloaden op onze site en geprint mee te nemen op de dag van aanvang).
BA/WA en ziektekostenverzekering en verzekering bij paardensport Vlaanderen(bij de eerste 3
activiteiten zit de verzekering bij de prijs inbegrepen, zie voor meer info onze contact pagina)
- Paardrijbroek of legging met zo min mogelijk naden aan de binnenkant
- Cap of Tok (Vraag om aankoopadvies, wij accepteren bepaalde fietshelm achtige caps “niet”)
i.v.m. hygiëne verzoeken we u er zelf 1 aan te schaffen of te lenen van iemand uit uw bubbel
- Rijlaarzen of regenlaarzen tot onder de knie, johpurs & chaps
- Regenkleding
- 1x extra set kleding + 1x schoenen + jas
- Een kist, bak of curverbox om schoenen/spullen in te bewaren.
Voor in de zomer:
- Zwemkleding, handdoek en croc’s (of andere makkelijke aanstappers om mee naar de te
wandelen, geen teenslippers of open tenen
En zwembandjes bij geen zwemdiploma!
- Zonnebrandcrème
Indien overnachten:
- Slaapzak, onderlaken + kussen e.d.
- Pyjama en stevige sloffen(die ook tegen nat kunnen) en/of croc’s(geen teenslippers of open
tenen.
- Handdoek (+washand)
- En een toilettas met tandenborstel ETC…
- Plastic zak voor vuile was
Eten, drinken en eventuele medicatie: Bij alle kampen zullen er tosti’s of broodjes worden gemaakt
als lunch, er zal een 4-uurtje worden voorzien en er is onbeperkt aanmaak limonade en/of water.
Fruit dient te worden meegegeven bij dagkampen, bij overnachting is dat voorzien. Bij speciale diëten
graag overleg! Vegetariërs/veganisten graag ook even een extra seintje. Medicatie met begeleidend
schrijven afgeven aan de leiding, indien nodig voor aanvang overleg.
Wat nemen we niet mee:
- Snoep e.d. tenzij er een speciaal dieet noodzakelijk is. Snoep mag afgegeven worden aan de
leiding.
- Elektronica, spelletjes e.d. (wij nemen geen verantwoording!!)
- Geld (er is niks te koop)
- Huisdieren (misschien wel na overleg!)
Belangrijk huishoudelijke mededelingen:
Overleg het volgende met de kinderen op voorhand:
Jassen, regenkleding, vieze schoenen/laarzen en caps blijven in de kist/bak/box of aan de kapstok.
Natte kleding(en dus ook handdoeken/zwemkleding/sokken) hangen uit om te drogen. Kleding gaat
meteen of in je koffer/tas terug of in de vuile was zak, onder of naast je eigen bed.
Telefoons: Opladen en gebruik alleen op de afgesproken plek. Tijdens activiteiten en na 22:00 gaan
deze in een aparte bak, je mag deze altijd komen halen! Maar we willen geen tiktokinstakamp maar
ponykamp!
Tip: Zet overal de naam van uw kind op, dat scheelt een hoop zoekwerk!
Aan ouders/verzorgers: Geniet van de rust J

Villa Kakelbont – BTW 0660.885.645
Telefoon +31620080041

