
Hallo iedereen, 

Ondanks dat 2021 ook weer een bijzonder jaar is, waarin heel veel niet kan, zien wij vanuit de 

manege en vanuit de organisatie van ponykamp op dit moment toch ruim voldoende mogelijkheden 

om het kamp weer op de oude vertrouwde manier door te laten gaan. Dat wil zeggen met 

overnachting en net als alle voorgaande jaren van maandag tot en met zaterdag (16.00 uur). 

In regio zuid valt de zomervakantie erg laat, wat ons nu eigenlijk heel goed uitkomt! 

Graag verwijzen wij jullie naar onderstaande data van de ponykampen dit jaar: 

 Week 1: Maandag 26 juli t/m zaterdag 31 juli 

 Week 2: Maandag 2 augustus t/m zaterdag 7 augustus 

 Week 3: Maandag 23 augustus t/m zaterdag 28 augustus 

Wellicht hebben jullie onze online berichten al gezien. Hierin wordt aangegeven dat er vanaf dit jaar 

een ‘duo programma’ is. Makkelijk gezegd veranderd er niet veel. Kamp zal net als alle voorgaande 

jaren weer met overnachtingen zijn. Vorig jaar hadden we gezien de beperkingen vanwege het 

Coronavirus de keuze gemaakt om kamp door te laten gaan zonder de overnachtingen.  

Doordat er vorig jaar geen overnachtingen waren, merkte we een verschuiving qua leeftijden van de 

kinderen die werden ingeschreven. 

Het duo programma geeft voor beide doelgroepen de mogelijkheid om deel te nemen aan een eigen 

kamp week. De organisatie is samen met de leiding hard aan de slag om weer een te gek programma 

uit te werken. Voor de gene die niet willen blijven slapen stopt het programma, net als vorig jaar om 

20.00 uur. Graag zien we de kinderen de volgende dag tussen 07.00 uur en 08.00 uur weer terug. 

Voor iedereen die wel wil blijven slapen, zal er een avond programma zijn. 

Zaterdag 10 april starten de (online) inschrijvingen voor alle weken kamp. Bij de inschrijvingen kan 

een voorkeurspony of paard vermeld worden. Sommige pony’s en paarden zijn erg gewild, dus geef 

voor de zekerheid ook een 2de en 3de keuze op. Je kunt de hele week gebruik maken van jouw eigen 

pony of paard. Hoe de aanmelding in zijn werk gaat wordt in het document “inschrijven ponykamp 

2021” uitgelegd, wat vanaf zondag 21 maart op de website, sonniushof.nl, zal staan. 

Tijdens het kamp worden er naast iedere dag rijden volop spellen met en zonder pony en andere 

activiteiten gedaan en er is ook ruim voldoende tijd om lekker met je eigen pony of paard te 

knuffelen en te poetsen. 

Ook wordt momenteel onderzocht of we (net als voorgaande jaren) op woensdag kunnen gaan 

zwemmen. Daarbij hopen we dat we op vrijdagavond de playbackshow en disco weer kunnen 

aanbieden. Dit alles uiteraard indien de maatregelen omtrent het Coronavirus het toelaten. 

We streven met zijn allen naar een onvergetelijke week, met zo min mogelijk ‘Corona’ beperkingen. 

Uiteraard houden wij ons te allen tijde aan de op dat moment geldende richtlijnen.  

Indien je naar aanleiding van deze brief vragen hebt, neem dan contact op via 

sonniushofponykamp@gmail.com.  

 

Wij kijken uit naar weer een leuk ponykamp! 

Leiding ponykamp 2021 en Team Sonniushof 
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