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P o n y k a m p  o p  d e  T u t e n b u r g  
 

Algemeen 

Uw kind is van harte welkom bij ons op de Tutenburg. Met nog extra hulp, willen wij er voor 

zorgen dat uw kind onvergetelijk leuke week bij ons zal krijgen. 

Veiligheid, gezelligheid en individuele aandacht voor zover mogelijk staan bij ons voorop. 

 

Aantal kinderen per week 

Per week kunnen er rond de dertig kinderen komen logeren, in de leeftijd van zes t/m zestien 

jaar. 

Slapen 

De kinderen slapen op jongens- en meisjesslaapzaaltjes in éénpersoonsbedden of 

stapelbedden. Beddengoed dient zelf meegenomen te kussens zijn wel aanwezig. 

 

Paardrijden 

Dit is voor de meeste kinderen veruit het belangrijkste;  er wordt dan ook ruim voldoende 

aandacht aan besteed. We rijden naar ervaring in groepen. Het rijden gebeurt onder goede, 

ervaren leiding. Ook ponyspelen, springen en buitenritten staan op het programma. 

Het is logisch dat de kinderen leren het dier, zijn stal en tuig met eerbied te behandelen. 

 

Verdere activiteiten kunnen onder andere zijn; 

Naast het paardrijden komen ook kennismakingsspelen, brandalarm, zwemmen, zeskamp, 

speurtocht, kampvuur, sport, bosrit, winkelen en creativiteit aan bod. 

 

Kleding  

Geef praktische oude spulletjes mee die tegen een stootje kunnen en kleding voor alle 

weertypen. Kleding voor paardrijden, sport en spel, goede loop/sportschoenen, zwemkleding, 

slaapzak kussensloop en hoeslaken, toiletspullen. Kostbare spullen zoals sieraden, foto 

camera, mobiele telefoon en andere elektronica hebben de kinderen op dit kamp niet nodig, 

deze spullen blijven thuis. 

 

Voeding! 

Er is voldoende voeding, fruit, drinken en we zorgen ook voor andere versnaperingen. 

Wanneer iemand een dieet volgt of iets niet kan of mag eten dan horen we dit graag zodat we 

daar rekening mee kunnen houden. 

 

Verblijf van uw kind 

Uit ervaring is gebleken dat wanneer de kinderen met elkaar en de paarden kennis hebben 

gemaakt, er nog maar weinig aan thuis wordt gedacht.  

Ze gaan helemaal op in het programma. Als alles goed verloopt op het kamp krijgt u geen 

bericht van ons. Geen bericht is dus goed bericht. Zijn er toch onverhoopt problemen dan 

nemen wij contact met u op. Wanneer er in uw thuis- situatie dringende gevallen voorkomen 

kunt u contact met ons opnemen. Dan kunnen we samen met u op een geschikt moment uw 

kind inlichten. 

Wilt u weten hoe het met uw kind gaat, kijk dan op onze website. Hier zetten wij regelmatig 

nieuwe foto’s op.  



 

Wanneer brengen en halen 

Het ponykamp begint op maandagmorgen tussen 11:00 en 11:30 uur.  

En we eindigen op vrijdagmiddag tussen 13.00 en 13.30 uur.  

2021 hebben we kamp van: 

 

Week 31 maandag 8 aug. - vrijdag 12 aug. weekkamp 1 

Week 32 maandag 22 aug. - vrijdag 26 aug. weekkamp 2 

 

Kosten en aanmelding 

De kosten bedragen € 280,- incl. BTW. Wanneer u het inschrijfformulier inlevert bent u 

verplicht € 100,- inschrijfkosten te betalen.  Dit kan tot een maand na inschrijving. U kunt het 

inschrijfgeld over maken op rekeningnummer NL16RABO 0 32.16.01.327  t.n.v. De Tutenburg 

te Giesbeek. Onder vermelding van de voor- en achternaam van de deelnemer en ponykamp 

weeknummer. Als de betaling na 1 maand nog niet binnen is wordt de plaats weer vrij 

gegeven.  

Vier weken voor aanvang van het kamp zal het resterende bedrag van €180,- betaald moeten 

worden op rekeningnummer NL16RABO 0 32.16.01.327  t.n.v. De Tutenburg te Giesbeek. 

Onder vermelding van de voor- en achternaam van de deelnemer en ponykamp weeknummer. 

Pas nadat uw inschrijfformulier en de inschrijfkosten zijn ontvangen geldt de inschrijving.  
Het bijgevoegde inschrijfformulier ontvangen wij graag voorzien van handtekening retour, 

adres gegevens staan bovenaan deze brief. 

 

Annuleren 

Annuleren kan tot 4 weken voor aanvang van het kamp. Het tweede gedeelte van het 

kampgeld zal dan niet in rekening worden gebracht. Bij onderbreking, veroorzaakt door 

heimwee, ziekte of ongeval wordt nader overlegd over een eventuele gedeeltelijke 

terugbetaling. Mocht het kamp wegens coronamaatregelen niet door kunnen gaan dan 

ontvangt u 80% van het gehele kampgeld retour. 

 

 

Verzekering 

Uw kind dient voor W.A. en tegen ziekte en/of ongevallen verzekerd te zijn. 

 

Vragen 

Mocht u na deze informatie toch nog vragen hebben over ons ponykamp, dan kunt u via 

bovenstaand adres contact met ons opnemen. 

 


