
 

 

              

 

                                       

Wil je een supergaaf ponykamp, kom dan naar  www.de-woeligestal.nl 
 

Manege de Woelige Stal 

Vind jij het geweldig om de hele dag met paarden om te gaan? En vind je het supergaaf om het bos  in te gaan met je 

paard?  Dat komt dan goed uit, want wij maken elke dag buitenritten, een dagtocht van 4 uur met een picknick er 

tussen, er wordt met paard en wagen gereden en voltigeles. We gaan natuurlijk leuke bosspellen en speurtochten 

houden en een heeeeeeeel gezellig kampvuur maken. De manege heeft een eigen zwembad en als het erg warm is gaan 

we met z’n alle naar het grote zwembad. 

De 1
e
 dag mag je een paard uitkiezen, waar je de hele week mee mag rijden. Dat is dan voor een week je eigen paard. 

We slapen gezellig met z’n allen in een slaapzaal. 
 

Aanvang op maandag om 11.00 uur, vertrek op vrijdag om 15.00 uur. 

Je moet minimaal 10 jaar zijn en rijervaring vereist. Training-/instructiekamp vanaf 14 jaar en gevorderde ruiter. 

Minikamp 2 dagen    Dinsdag 25 April tot en met Woensdag 26 April 2017 

Training-/instructie week   Maandag 17 Juli tot en met vrijdag 21 Juli 2017 

Week 1      Maandag  31 Juli tot en met Vrijdag 4 Augustus 2017 

Week 2      Maandag 7 Augustus tot en met Vrijdag 11 Augustus 2017 
 

Kosten  € 260,00   (Training-/instructie week €290,00)  (Minikamp €95,00 )  

  
Reserveringskosten à  € 125,00 dient binnen 14 dagen na reservering betaald te zijn. 
Restant 14 dagen voor aanvang ponykamp. 

Rekeningnummer: Rabobank NL18RABO0368532801 t.n.v. A.K. van Dorp. 

Het is verstandig om voor reserveren eerst even te bellen om te horen of er die week nog plaats is. 

Maximaal 12 kinderen per week. 

 Bij onvoldoende aanmeldingen zal in overleg een andere datum gekozen worden. 

 Kan je geen van deze data’s en je hebt een groep van min. 8 personen dan kan er in overleg een andere 

datum besproken worden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manege de Woelige Stal, Vosseveldseweg 9a, 6718 ST Ede, 0318-610397,  www.de-woeligestal.nl 

MANEGE DE WOELIGE STAL               Ja, ik wil deelnemen aan de ruiterkamp-week in 2017 
Naam:             
Adres:             
Postcode/Woonplaats:           
Telefoonnummer:              Leeftijd:   
Allergieën:                                                                                                                                        . 

Lengte:_______________________________________________________________________ 

Aankruisen wat van toepassing is:     
 Dinsdag 25 April tot en met Woensdag 26 April 2017 

 Maandag 17 Juli tot en met vrijdag 21 Juli 2017  

 Maandag 31 Juli tot en met Vrijdag 4 Augustus 2017 
 Maandag 7 Augustus tot en met Vrijdag 11 Augustus 2017 

Naam handtekening ouder/ verzorger:  

http://www.de-woeligestal.nl/

