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BESTE OUDERS / VERZORGERS, 

Binnenkort is het weer zover: 

EEPM Ponykamp 2017 : 

Om alles goed te laten verlopen hebben we ook dit jaar weer een informatiebrief samengesteld waarin alle 
informatie staat omtrent het aankomende ponykamp. 

Lees deze brief daarom goed door! 

Mochten er na het lezen van deze brief nog vragen zijn, neem dan even telefonisch contact op met de leiding 
van het kamp. Deze staat altijd klaar voor uw vragen over het aankomende kamp of misschien wel andere vragen 
of opmerkingen. 

Week 1: 

Week 2: 

De kinderen die deelnemen aan week 1 van het ponykamp zijn op zondag 13 augustus vanaf 14.00 
uur van harte welkom in de tent op het manege terrein, waar ze beginnen aan een super gezellig 
kamp! Het kamp is  afgelopen om 10.30 op zaterdag 19 augustus en kunnen de kinderen vanaf deze 
tijd opgehaald worden. 

De kinderen die deelnemen aan week 2 van het ponykamp zijn op zondag 20 augustus vanaf 14.00 
uur van harte welkom in de tent op het manege terrein, waar ook zij aan een super gezellig kamp 
beginnen! Het kamp voor deze kinderen is afgelopen om 10.30 uur op zaterdag 26 augustus en 
kunnen de kinderen vanaf deze tijd opgehaald worden. 

ADRES EN TELEFOON NUMMER: 

Eerste Eindhovense Pony Manege 
Genneperweg 144a 
5644 RT, Eindhoven 
Tel: 040-2518391 

Wij verzoeken u tijdens het kamp alleen maar in noodgevallen naar het bovenstaande nummer te bellen, mocht 
er op dat moment i.v.m. het kamp programma niet direct iemand opnemen, probeer het dan later nog een keer of 
spreek de voicemail in met uw naam en telefoon nummer. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Indien u het kampgeld voor het ponykamp nog niet heeft voldaan, 
willen wij u vriendelijk verzoeken dit alsnog te doen. 
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PERSOONLIJKE BAGAGE: 

De bagagelijst is een richtlijn van wat uw kind minimaal mee moet nemen op kamp. Denk er hierbij aan dat we op 
kamp gaan en niet naar een feestje. Geef uw kind daarom geen zondagse kleren mee maar vrijetijdskleren die 
vuil mogen worden en waar ze zich prettig in voelen. Ook vragen we om de kleren en toiletartikelen goed te 
merken. Dit graag met de naam van het kind en niet met een kruisje of een bolletje, want dan weten we nog niet 
van wie dat betreffende kledingstuk is. Dit voorkomt dat u na het kamp een hoop kledingstukken en dergelijke 
mist en wij met een hele berg spullen blijven zitten. 

We hebben echter niet de illusie dat er dit jaar ineens geen bergen spullen blijven liggen na het kamp en daarom 
zullen wij deze spullen op zaterdag bij het ophalen neerleggen zodat u kunt kijken of er nog spullen van uw kind 
bij liggen. 

Bagagelijst: 
 Warme truien.
 T-shirts.
 Broeken ( korte en lange).
 Paardrijkleding (incl. cap en zweep).
 Regen kleding.
 Paardrijlaarzen, (wandel)schoenen, slippers voor op de houten planken.
 Sokken (minimaal 8 paar).
 Ondergoed.

 Pyjama.
 Toilet artikelen.
 Handdoeken.
 Luchtbed, stretcher of matje.
 Slaapzak, kussen en een extra deken voor de koude nachten.
 Evt. knuffel.

 Zwemspullen met extra handdoek.
 Zaklamp (met goede batterijen).
 Witte blouse of shirt om op te tekenen/schilderen.
 Spullen en/of muziek voor de “Bonte Avond”.
 Spullen voor het versieren van je pony bij de “Toiletteer Wedstrijd”.

Een mobiele telefoon is op kamp niet toegestaan! 

Medicijnen: 

Mocht uw kind medicijnen gebruiken tijdens het kamp, dan moeten deze ingeleverd worden bij de leiding, waar u 
dan ook gevraagd wordt om een overeenkomst geneesmiddelen in te vullen en te ondertekenen. Dit is om er voor 
te zorgen dat de andere kinderen deze niet aanzien voor een snoepje of drankje. Tevens kunnen wij er dan op 
toezien dat deze medicijnen op tijd ingenomen worden aangezien de kinderen dit op kamp nogal eens willen 
vergeten. Wij willen u wel vragen deze medicijnen te voorzien van: 

 Naam van het kind.
 Manier en frequentie van innemen.

Uw aanspreekpunten voor het medicijn gebruik en/of andere bijzonderheden zijn Gerwin van Dongen en Arista 
Versfeld.
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AANDACHTSPUNTEN: 

Teken: Tijdens het kamp kan het voorkomen dat uw kind een tekenbeet oploopt. Indien dit het 
geval is zullen wij de teek verwijderen en de wond ontsmetten. We noteren de datum van 
de tekenbeet en zullen u informeren waar de teek zich op het lichaam bevond als u uw 
kind komt ophalen. Meer informatie over teken kunt u vinden op: 
http://www.weekvandeteek.nl 

Heimwee: Op kamp komt het soms voor dat een kind heimee heeft en het naar huis wil.  
De leiding probeert zeer alert te zijn op heimwee. Mocht uw kind tekenen vertonen van 
heimwee, dan krijgt hij of zij van ons de nodige aandacht. 

Mobieltjes: De kinderen mogen geen mobiele telefoon meenemen naar het kamp. Indien er toch een 
mobiele telefoon wordt gevonden wordt deze ingenomen en krijgen ze deze aan het einde 
van het kamp terug. Hierop wordt geen enkele uitzondering gemaakt. Mochten er redenen 
zijn dat uw kind toch bereikbaar moet zijn, laat dit dan aan de leiding weten. 

Zakgeld: Het is niet nodig om de kinderen veel zakgeld mee te geven naar het kamp, overal wordt 
voor gezorgd. Wel is de foyer dagelijks geopend voor een kleine versnapering. 

Snoep: Het lijkt wel ooit dat de kinderen denken dat het een wedstrijd is wie het meeste snoep 
mee heeft genomen, dit is dus niet de bedoeling. De kinderen krijgen van de leiding 
voldoende snoep en andere traktaties. We vragen u dan ook om het snoep dat u meegeeft 
te beperken tot een minimum. Dit omdat de kinderen toch graag iets voor zichzelf willen 
hebben. 

Luchtbedden: Wij verzoeken u om tijdig te controleren of luchtbedden in goede staat zijn, dit omdat 
we ieder jaar geconfronteerd worden met defecte luchtbedden. 
TIP:  
Als uw kind `s avonds nog ooit een ongelukje heeft is het misschien verstandig om een 
extra slaapzak en pyjama mee te geven. 

Bagage: We willen u vragen de spullen van uw kind degelijk in een koffer, weekendtas of plunjezak 
in te pakken en hier duidelijk de naam van uw kind op te vermelden, dit om verwarring te 
voorkomen. A.U.B. GEEN VUILNISZAKKEN. 

Bonte Avond: Er is wekelijks een “Bonte Avond” waarbij de avond gevuld wordt met optredens van de 
kinderen. Dit varieert van toneelstukjes en live zingen tot spellenshows en playbacken. 
Om deze avond goed te laten verlopen is het misschien verstandig om de kinderen aan te 
sporen om voor het kamp al te beginnen met voorbereidingen op die avond. Dit om niet 
onvoorbereid aan de avond te beginnen en teleurstelling te voorkomen. 

Toiletteren: Ook wordt er iedere week een “Toiletteer Wedstrijd”gehouden waarbij de kinderen 
pony`s gaan versieren. Het is hierbij mogelijk om spulletjes van thuis mee te nemen om 
de manen, staart of de rest van het lijf van de pony te versieren, de mooiste wint! 

Muggen: Wij adviseren om uw kind muggenspray / Azaron o.i.d. mee te geven. 
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Tot slot: We zijn nog steeds op zoek naar ouder(s)/verzorger(s) die tijd hebben en het leuk lijkt 
om bij diverse activiteiten te komen helpen. Zoals een spel mee begeleiden, een groepje 
kinderen begeleiden bij enkele tochten in de middag of late avonduurtjes. Of om als 
figurant mee te doen aan één van onze tochten. Tevens zijn we nog op zoek naar mensen 
die ons zouden willen helpen bij het opzetten van de ponykamp tent op vrijdagmiddag 11 
augustus en het afbreken op zaterdag 26 augustus. Lijkt het u leuk en heeft u tijd om 
ons met één of meerdere activiteiten te komen helpen neem dan telefonisch contact op 
met Arista Versfeld 06-45460901. Mailen mag natuurlijk ook arista@onsbrabantnet.nl 

Wij wensen iedereen een zonnig maar vooral plezierig ponykamp toe! 

Met vriendelijke groet, 
EEPM en de leiding. 




