Opmerkingen:……………………………………………….........................................
…………………………………………………………................................................……
……………………................................................................................................
Deelname aan (aankruizen):
O Maandag 16 oktober - €45,- per deelnemer
O Dinsdag 17 oktober - €45,- per deelnemer
O Donderdag 19 oktboer - €45,- per deelnemer
O Vrijdag 20 oktober - €45,- per deelnemer
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te
gaan met de voorwaarden. Van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging
per email. Deelname is op eigen risico en onder voorbehoud van voldoende
deelname.
Voor deelnemers dient u de naam van ouder of voogd in te vullen.
Naam ouder/voogd: ……………………………….................................................
Voor akkoord: …………………………………….................................................….

Nieuwendijk Hoeve

Dol dwaze
ponydagen

Rijervari
is niet ng
nodig

Herfstvakantie 2017
maandag 16, dinsdag 17,

donderdag 19 en vrijdag 20 oktober

Datum: ………………………………………....................................................………
Plaats: ……………………………….......................................................……………..
Uw aanmelding wordt door ons definitief verwerkt na ontvangst van het
deelnamebedrag op rekeningnummer NL17RABO 013 80 80 801 t.n.v.
Nieuwendijk Hoeve onder vermelding van “dol dwaze ponydagen” en
“naam van deelnemer” en de “deelname dag”. Eea is onder voorbehoud
van voldoende deelname. U krijgt zo snel mogelijk bericht.

Achterwetering 11 - 2374 BW Oud Ade
06 - 2863 6870 - info@nieuwendijkhoeve.nl

Wat gaan we allemaal doen tijdens ponydagen?

Inschrijfformulier dol dwaze ponysdagen 2017

Natuurlijk gaan we ponyrijden, maar we gaan nog veel meer leuke
dingen doen! Wij bieden een leuk en gevarieerd programma.

Achternaam: .................................................................................................

De volgende activiteiten zullen we tijdens de ponydagen gaan
doen als het weer en het niveau van de kinderen dit toelaat:

Geslacht: …………………………....................................................…………………

Pony’s poetsen, Ponyrijden, Spelletjes met en zonder pony’s,
Speurtocht, Knutselen, Springen, Theorieles, Pony’s wassen

Voornaam:.....................................................................................................
Geboortedatum: …………………….................................................………………
Straat: ……………............................................. …………………Huisnr: …….......

Praktische informatie
De kinderen kunnen dagelijks tussen 8.00 - 9.00 uur worden gebracht.
Tussen 17.30 - 18.00 uur kunnen de kinderen worden opgehaald,
de kinderen hebben dan gegeten.

Postcode: …………………….....................................................…………………….

Leeftijd
Voor deelname aan het ponykamp is de minimale
leeftijd 6 jaar en de maximale leeftijd 12 jaar.

Nummer 1: ……………....................................................……………………………

Benodigdheden
Paardrijlaarzen, jodphurs met chaps of kaplaarzen
om te dragen tijdens het paardrijden.

De Dol Dwaze Ponydagen kosten
€ 45,00 per dag per deelnemer.
Voor vragen kunt u bellen naar Petra, 06-28 63 68 70
of een email sturen naar info@nieuwendijkhoeve.nl.

Plaats: ……………………......................................................………………………...
Telefoon van de ouders:
Nummer 2: ……....................................................……………………………………
Nummer 3: ………....................................................…………………………………
Email van de ouders: ……..................................................……………………….
Rijervaring: …………. (aantal jaren)
Medicijngebruik: …………................................................………………………...
Dieet/vegetarisch: ………................................................…………………………
Allergisch voor: ………...................................................……………………………
Zwemdiploma: ………...................................................……………………………
Ruiterpaspoort: …………… (indien ja meenemen)

