Kamp Darco en kamp Woezel!!
Vanaf juni 2013 hebben we er op het ponyhof een nieuwe accommodatie bij! Een hele mooie nieuwe
schuur, met 6 slaapkamers voor 8 personen. Eén van die slaapkamers is voor de leiding, de anderen
voor de ponykamp kinderen. Even in het kort het verschil:

Kamp Darco (oude schuur)
(begint in de zomer op zondag 15:30 uur en eindigt zaterdag 11:00 uur).
Eigenlijk blijft alles hier bij het oude, alleen ipv 46 kinderen per kamp in de laatste jaren slapen er nu
in deze 3 slaapzalen 12 tot 16 kinderen per slaapzaal. Eén zaal is voor de begeleiders. Dit kamp
bestaat dus uit 24 tot 30 deelnemers (in twee zalen). Het voordeel van kamp Darco is dat je een
buitenterras hebt waar je lekker kan "lounchen" in de zon en dat je vanaf daar zo naar alle activiteiten
en paarden in de buitenbak kan kijken. Vanaf de kantine kijk je zo in de binnenbak. Je bent dus
steeds iets dichterbij de paarden en alle activiteiten.

Kamp Woezel (nieuwe schuur)
(begint in de zomer op zondag 17:30 uur en eindigt zaterdag om 13:00 uur).
In de nieuwe schuur zijn op de begane grond de stallen, zadelkamers, een toilet en opslag voor hooi
en stro. Boven is een grote kantine/eetzaal met een keuken en 6 slaapkamers waarin 4 stapelbedden
staan. Eén slaapkamer is ook hier weer voor de leiding. De bedoeling is dat ook aan dit kamp
ongeveer 24 tot 30 deelnemers meedoen.
We gaan dus nog meer paarden en pony's kopen, want we willen natuurlijk wel
lekker veel blijven rijden!! We gaan het wel iets anders doen allemaal, anders komen we met het
aantal keer naar het strand rijden niet zo goed uit. Maar de (spring)lessen, bosritten, pimp je pony,
spelletjes op de kleine pony's, zwemmen met de pony's...... e.d. blijft natuurlijk allemaal wel hetzelfde.
Ook gaan we weer van alle activiteiten foto's maken die jullie binnen een week weer kunnen vinden
op www.flickr.com/ponyhofje/sets

Kamp Darco zal zaterdag zijn laatste strandrit rijden van 8:30 tot 10:30, de bedoeling is dat we
dan precies om 10:30 met z'n allen tegelijk aankomen op het Ponyhof (we vertrekken dan in
verschillende groepen, maar voegen ons op het laatste samen). Dus dan komen we, net als in andere
jaren, om 10:30 aan op het Ponyhof, terwijl alle ouders op ons staat te wachten! Om 11 uur is kamp
Darco ten einde.

Kamp Woezel heeft vrijdag al zijn laatste strandrit en deze kinderen kunnen dus zaterdag
uitslapen (kamp Darco kan vrijdag uitslapen.... ;-). 's Ochtends, na het ontbijt, gaan we met deze
groep nog 1 laatste gezamenlijke rit maken, die om 12:30 weer aankomt op het Ponyhof, alwaar alle
ouders ons op staan te wachten! Om 13 uur is kamp Woezel ten einde.

